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Middels de nieuwsbrief van de FR-TNW willen we onze achterban, namelijk iedereen binnen de faculteit TNW, op de
hoogte houden van de zaken die spelen binnen de FR. In deze
eerste nieuwsbrief is het de beurt aan de 14 leden van de FR
om zich te voorstellen.
In de volgende editie zullen we nader ingaan op de reorganisatie. Hou in de tussentijd onze website in de gaten!
Barbara Mojet
- UD bij KPM sinds 2001
- lid sinds 2003
- voorzitter sinds 2004
Ik ben lid geworden van de faculteitsraad, omdat ik naast het doen van mijn
dagelijkse werk, het uitvoeren van onderzoek en onderwijs, ook betrokken wil
zijn bij de beleidsvorming van de faculteit. De FR biedt mij de
mogelijkheid om mee te denken met het managementteam
en enige invloed uit te oefenen op het beleid. Voor mij staat
daarbij een constructieve communicatie centraal, zowel binnen de FR, met het MT als met de achterban.

Bert Geerdink
- werkzaam bij KPM sinds 1985
- lid sinds 2000
Sinds 1985 werk ik bij de faculteit. Van
lieverlee word je ouder en verleg je je
interesse, nieuwsgierig stap je in de “wereld van besturen”. Als lid van de FR-CT
maak je ook nog een samenvoeging van
faculteiten mee, TN en CT worden TNW, zo ook de raden FRTNW.
Geschiedenis zou men denken, maar is dat werkelijk zo? Ik
heb hierop nog steeds geen antwoord. Zijn TN en CT samen
nu werkelijk TNW? Hebben wij tezamen met onze opleidingen het TNW gevoel? Ik zal in ieder geval proberen mijn best
te doen!
Devaraj van der Meer
- MOZ / UD bij PoF sinds 2002
- MOW bij INO (Instituut Natuurkunde
Onderwijs) sinds 1997
- lid sinds 2003

Simone Boerema
- 5e jaars studente BMT
- lid sinds 2004
- secretaris sinds 2005
Jezelf voorstellen is altijd lastig, want
wat is interessant om te vertellen?
Voor dat ik in de raad ging was ik al
heel geïnteresseerd in het onderwijs
en was actief in de evaluatie- en opleidingscommissie en als
onderwijscommissaris in het Paradoks bestuur. Mijn (sportieve) hobby’s zijn spectaculairder. Elke dinsdagavond volg
ik stijldanslessen, zodat ik mooi over de vloer kan gaan op
gala’s of wedstrijden. En ’s weekends ben ik in de ban van het
zweefvliegen. Dan geniet ik van het uitzicht en de rust boven
mooie landerijen.
Job Gutteling
- 5e jaars student BMT
- lid sinds 2002
- lid UR
Ik vermaak me naast de FR en de UR met
mijn afstudeeropdracht, sporten, ﬁlms
kijken, muziek luisteren en gezelligheid
met vrienden. Mijn doel in de FR voor dit
jaar is pleiten voor kwaliteit in onderwijs en onderzoek, en
duidelijkheid in het beleid. Vaak worden dingen halfslachtig
gedaan of duurt het allemaal te lang, als het aan mij ligt niet
meer.

Tijdens mijn werk heb ik de faculteit zowel vanuit een onderwijs- als een onderzoeksperspectief leren kennen. Zo zag ik
sinds de millenniumwissel van alle kanten veranderingen op
ons af komen: de ene onderwijsvernieuwing na de andere,
nieuwe opleidingen, een voor technische groepen zeer ongunstig verdeelmodel, nieuwbouw, te veel om de gevolgen te
overzien. Wat mij wel duidelijk was, was dat de faculteit in
stormachtig weer terecht zou komen. Toen Roel Jansen mij in
2003 vroeg zijn plaats in de faculteitsraad over te nemen heb
ik niet lang geaarzeld. Voor mij is mijn FR lidmaatschap een
goede manier om mijn steentje bij te dragen aan het beleid,
op weg naar een gezonde, stabiele faculteit TNW.
Robert Meijer
- werkzaam bij PK-FAP sinds 1991
- lid sinds 2003
Ik ben getrouwd en wij wonen met onze
twee dochters in Daarle. Mijn opleiding
is HTS Technische Natuurkunde. Bij de
vakgroep houd ik mij onder ander bezig
met de organisatie van het FTV practicum. Ook doe ik onderzoek aan stromingsproﬁelen rond bellen en ben medebeheerder van een PC cluster.
De reden om in de faculteitsraad plaats te nemen was om een
beter inzicht te krijgen in het bestuurlijk reilen en zeilen van
TNW en vanuit deze positie een positieve bijdrage te leveren
aan het functioneren van de faculteit.

Koen Snijders

Wytze Meindersma

- 4e jaars student BMT
- lid sinds 2005

- UD bij ST sinds 2000
- lid sinds 2005
- vice-voorzitter sinds 2005

Vanaf het begin ben ik actief geweest
naast mijn studie: met mijn grote
hobby voetballen bij PH te Almelo, het
oprichten van Dispuut Xoun en bezigheden voor Studievereniging Paradoks.
Na o.a. een symposiumcommissie en
een bestuursjaar, heb ik inmiddels mijn draai gevonden in de
faculteitsraad. Hier liggen mijn interesses vooral bij de communicatie, ﬁnanciën en het kwaliteit van het onderwijs.

In het dagelijks werk heeft iedereen te
maken met de uitvoering van genomen
besluiten door het MT van de faculteit
TNW, onder andere keuzes op het gebied van onderwijs en voor onderzoek.
De reden waarom ik in de FR te gaan zitten is een beter inzicht te verkrijgen hoe en waarom er bepaalde beleidsbeslissingen worden genomen en om daarop enige invloed uit te
oefenen vanuit de werkvloer.

Jeroen Zijp
- 4e jaars student CT
- lid sinds 2004
Vanaf het begin van mijn studie ben ik
actief geweest bij studievereniging Alembic. Aan het begin van mijn bestuursjaar
heb ik zitting genomen in de FR-TNW. Ik
maak me vooral zorgen over het voortbestaan van de opleiding CT en in de FR
hoop ik hierop invloed te hebben. Naast de opleiding CT vind
ik ook de communicatie naar de achterban erg belangrijk.
Deze nieuwsbrief is een eerste stap in die richting.
Yuri Udalov
- MOZ Laser Fysica
- lid sinds 2005
Ik ben begonnen met mijn werkzaamheden aan de UT in 1990. Oorspronkelijk was ik bezig met een gas laser onderzoek, nu is mijn onderzoeksgebied
veel breder geworden: van microoptica
en nanolithograﬁe tot Röntgen straling
en plasmafysica. Mijn beide kinderen zijn ook met onze universiteit verbonden: een is recentelijk afgestudeerd bij TN en
de andere zal later deze jaar met zijn studie beginnen.
In de faculteitsraad wil ik bijdragen aan de verbetering van
onderwijs en onderzoek. Ik wil ook mensen stimuleren om
een actiever deel te nemen in het leven van de faculteit.
Deanne van der Vegte - Morsink
- werkzaam bij de UT sinds 1972
- lid sinds 2005

Pascal Verheijden
- 5e jaars student CT
- lid sinds 2003
Drie jaar geleden ben ik als toenmalig
voorzitter van Alembic lid geworden
van de faculteitsraad. Hoewel het bijzonder interessant was, en nog steeds
is, zal dit mijn laatste jaar zijn. Dit
jaar zal ik me focussen op de voorlichting van de opleidingen
en natuurlijk op alles wat met onderwijs te maken heeft. Ik
wil de klachten van studenten overbrengen, maar ook vooral
de goede ideeën om de faculteit te verbeteren. We gaan als faculteit een periode tegemoet waarin pijnlijke keuzes gemaakt
moeten worden. Simpele borrelpraat is dan erg makkelijk, de
beste stuurlui staan namelijk aan wal. Maar juist tijdens borrels komen ook ware gevoelens en goede ideeen naar boven.
Vaak hele simpele dingen, en juist daarom vergeten. Daarvoor
wil ik me hard maken in mijn laatste jaar als faculteitraadslid:
Gratis rondje van mij voor iedereen met een positief idee!
Emiel Smit
- 4e jaars student BMT
- lid sinds 2005
Ik heb een jaar in het bestuur gezeten
van Paradoks, waar ik de rol van voorzitter op mij had genomen. Verder ben
ik ook drie keer in de week te vinden
in het sportcentrum, waar ik mijn kunsten vertoon in het eerste zaalvoetbalteam van Drienerlo. Binnen de faculteitsraad ga ik me bezig
houden met de communicatie naar de achterban, dus jullie
gaan nog meer van mij horen!
Jasper Siekman

Ik ben begonnen bij de Centrale Inkoop en vervolgens via de faculteit
Wiskunde naar buro Inkoop EL/TN.
Na de laatste reorganisatie is dit nu
buro Inkoop TNW geworden. Door de jaren heen, mocht ik
in diverse commissies plaatsnemen. De eerste aanraking met
medezeggenschap was als secretaris van de Dienstcommissie
TN en als lid van het O.P.U.T.
De contacten met diverse bestuurders en commissieleden gaven een ander beeld en meer betrokkenheid bij de faculteit.
Voor mij persoonlijk is medezeggenschap vooral communicatie in de breedste zin van het woord. Meedenken vanaf de
werkvloer en, voorzover mogelijk, adviseren over kwaliteitsbeleid. Hopelijk wordt 2006/2007 een goed en inspirerend
medezeggenschapsjaar, met veel wijsheid en respect .

- 5e jaars student BMT
- lid sinds 2004
Momenteel ben ik voor mijn studie bezig met mijn eindopdracht. Ik heb een
jaar in het bestuur gezeten van de studievereniging Paradoks en doe gedurende mijn hele studie al commissies.
Naast mijn studie squash ik graag maar helaas heb ik er de
laatste periode weinig tijd voor gehad. Dit jaar zal in het teken
staan van de nieuwbouw en de bezuinigingen van de Universiteit. Daarnaast wil ik het onderwijs binnen TNW en de belangen van de studenten wat nauwer in de gaten houden.

