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TU/e werkt aan
een visie voor 2020
Wat moet rond 2020 de positie
van de TU/e zijn in de regio,
Nederland, Europa en de wereld?
Die vraag moet een regiegroep
onder leiding van collegelid
mr. Jo van Ham op hoofdlijnen
gaan beantwoorden in een
langetermijnvisie voor de TU/e
voor het komende decennium.
Deze maand verscheen over de
ontwikkeling van een langetermijnvisie een startnotitie, die
aangeeft langs welke lijnen het
proces gaat lopen. In een bijlage
komen de vragen aan bod die de
universiteit zich daarbij zou
moeten stellen. Die vragen
hebben onder meer betrekking
op de omvang van de universiteit,
het gewenste wetenschappelijke
profiel, de toekomstige financiering, de mogelijkheden tot
samenwerken en fuseren met
andere instellingen en de inter-

ID’ers gaan design-uitdaging Philips aan

nationalisering van de TU/e.
Nog dit kalenderjaar maakt de
regiegroep een inventarisatie van
de huidige positie van de TU/e,
van trends die zijn te verwachten
en van toekomstige kansen en
bedreigingen. Ook gaat men
binnen de gemeenschap peilen
of er een noodzaak en bereidheid
is tot verandering. De resultaten
daarvan moeten uiteindelijk
leiden tot een discussiestuk met
daarin de mogelijke hoofdlijnen
van strategie. Na ronde-tafelbijeenkomsten met in- en
externe stakeholders over het
stuk moet er begin 2010 een conceptversie liggen. In april zou de
Raad van Toezicht de definitieve
nota moeten goedkeuren.
In september van dit jaar wil het
College van Bestuur nog het
Instellingsplan 2009-2012 vaststellen, waarvan een eerste
conceptversie in de maak is./
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Business school TU/e
beste van Benelux
De TiasNimbas Business
School van de TU/e en de
Universiteit Tilburg is door de
Financial Times uitgeroepen
tot beste van de Benelux wat
betreft maatwerkprogramma’s
voor bedrijven. Daarmee geeft
de opleiding een vervolg aan
de leidende positie die het een
jaar eerder al behaalde.
Wereldwijd staat Tias Nimbas
met zijn ‘Company Specific
Programmes’ (CSP) op plaats 36
van de ranglijst, wat gezien mag
worden als een klinkende
prestatie. Als het gaat om de
categorie ‘Future Use’ scoort de
Brabantse business school nog

beter met een achtste plaats. En
met ‘International Participants’
behoort de opleiding zelfs tot de
twee beste van de wereld.
Prof.dr. Filip Caeldries, meer dan
tien jaar verantwoordelijk voor de
maatwerkprogramma’s, is blij
met de waardering. “Bedrijven
hechten, zeker in de huidige economische situatie, veel belang
aan een specifiek programma dat
compleet is afgestemd op hun
organisatie en waarmee ze zich
kunnen onderscheiden. We
stellen de programma’s altijd op
samen met de klant. Dat is een
succesvol traject dat we komende
jaren blijven volgen en perfectioneren.”/
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Waarnemend opleidingsdirecteur W

Prof.dr.ir. Anton van Steenhoven neemt tot het einde van dit kalenderjaar de functie van opleidingsdirecteur van de faculteit Werktuigbouwkunde waar. Hij vervult deze functie in deeltijd, naast zijn werk
als sectieleider van Energy Technology. Werktuigbouwkunde zat sinds
eind maart zonder opleidingsdirecteur, toen dr. Annejet Meijler, die de
functie sinds juni vorig jaar bekleedde, op non-actief werd gesteld.
Decaan prof.dr.ir. René de Borst laat desgevraagd weten niets te
kunnen zeggen over de afhandeling van de kwestie-Meijler.
Waarnemend opleidingsdirecteur Van Steenhoven is goed ingevoerd
in de faculteit en was onder meer voorzitter van de opleidingscommissie en de examencomissie. Hij houdt voortaan elke maandag en
dinsdag kantoor als opleidingsdirecteur in kamer WH 1.124.

Nieuwe directeur High Tech Campus

Frans Schmetz (54) is de nieuwe managing director van de High Tech
Campus Eindhoven (HTCE). Schmetz is al 29 jaar werkzaam bij
Philips in diverse managementfuncties in onder meer Hong Kong, de
Verenigde Staten en België. Tegenover het Financieele Dagblad verklaarde Schmetz dat bedrijven en studenten ook de aantrekkingskracht
van de HTCE moeten voelen. “De HTCE moet onder mij een wereldinstituut worden. Het vergroten van de naamsbekendheid is de belangrijkste taak in mijn portefeuille. Nu al zijn er naast Philips negentig
andere bedrijven actief. Maar er moeten nóg meer bedrijven participeren en investeren in de campus.” Schmetz is voor verkoop van de
HTCE door Philips. Dat zou volgens hem goed zijn voor de onafhankelijke positionering van de campus.

Nieuwe besturen studentenvakbonden

Gerard Oosterwijk wordt het nieuwe gezicht van de landelijke studentenvakbond LSVb. De Leidse rechtenstudent vervangt in juni Lisa
Westerveld, die na twee jaar aftreedt als voorzitter. De andere
bestuursleden komen uit Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Ook
binnen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn de bestuursstokjes doorgegeven. Opvolger van voorzitter Hidde Terpoorten is
Henno ter Horssen, hbo-student land- en watermanagement. De
overige nieuwelingen studeren in Zwolle, Utrecht, Rotterdam en
Middelburg. (HOP)

Zeven vierkoppige studententeams van de faculteit
Industrial Design hebben
dinsdag 19 mei in het
Hoofdgebouw hun ontwerpen
gepresenteerd voor de designwedstrijd Philips Creative
Challenge (PCC). Twee teams
van masterstudenten zijn uitverkozen om hun prototypen te
tonen tijdens de internationale
Philips Corporate Research
Exhibition ‘Innovate!’, begin
juni op de High Tech Campus.
De winnende concepten, +Post
en Caspr, scoorden ruim voldoende op de belangrijkste
criteria: een link met het thema
gastvrijheid, originaliteit en
sociale relevantie, validatie met
gebruikers en de compleetheid
van het ontwerp.
Caspr (foto onder) is een set van
producten die ‘gastvrij’ reageren
op de apparatuur die bezoekers
bij zich hebben. Zo ontwierpen
de bedenkers twee boxjes. Als
gasten muziek afspelen op hun
mobieltje, reageren de geluidssprekers
nieuwsgierig
en
enthousiast door zich te richten
naar de telefoon en te schudden.
De boxjes spelen de muziek van
de gsm af nadat ze ‘aan elkaar
zijn voorgesteld’. “Het idee is dus
dat niet alleen de gasten te gast
zijn, maar ook de producten die
ze meenemen”, ontvouwt één
van de ontwerpers, Jaap Knoester.
+Post (foto boven) is een postsysteem voor ziekenhuizen.
Vrienden en familieleden sturen
thuis een digitale boodschap naar
patiënten. De boodschappen, opgeslagen op een elektronische
kaart, worden opgehangen op
een centraal bord in het ziekenhuis. Patiënten plaatsen de
kaarten daarop op een digitaal
bord in hun kamer, waarna de
boodschap (in de vorm van
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filmpjes, foto’s of verhalen)
wordt afgespeeld. “Patiënten personaliseren zo hun kamer en
komen in contact met andere
zieken door de post van de
buurman mee te nemen”, vertelt
Thomas de Wolf, één van de
bedenkers.

Totaalconcept

“Je kunt zien dat de winnende
concepten van de TU/e komen”,
zegt jurylid dr.ir. Caroline
Hummels, opleidingsdirecteur
van ID. “Caspr is sterk, omdat het

innovatief is in het denken over
gastvrijheid. Zij denken daarbij
niet alleen aan mensen, maar ook
aan de technologische kant.
+Post is een goed totaalconcept.
Technologie is daar een mooi
instrument om mensen dichter
bij elkaar te brengen.”
De PCC vindt dit jaar voor het
eerst plaats. Vijf ID-faculteiten
uit West-Europa nemen aan de
wedstrijd deel. Philips Research
wil met de wedstrijd nieuwe
markten aanboren in de gastvrijheidindustrie./
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Genexis wint ICTRegie-Award
Prof.ir. Ton Koonen, hoogleraar
aan de TU/e-faculteit Elektrotechniek, en Gerlas van den
Hoven hebben de ICTRegieAward gewonnen. Het duo dat
samenwerkt binnen Genexis,
een spin-off van de TU/e, kreeg
gisteren, woensdag 27 mei, de
prijs uitgereikt tijdens de
nationale ICT-Awards.
Genexis wint de award met het
product FlexPON waarmee glasvezel bandbreedte onder een

groep gebruikers flexibel kan
worden toebedeeld. Hierdoor
wordt er veel efficiënter omgegaan met de beschikbare bandbreedte. Flex staat voor flexibiliteit, PON voor Passive Optical
Network. Een dergelijk optisch
netwerk, bijvoorbeeld voor de
distributie van tv-signalen, biedt
mogelijkheden voor nieuwe
diensten, heeft een hogere capaciteit en een lager energieverbruik. FlexPON voegt daar
een efficiënt gebruik van band-

breedte en gemakkelijke uitbreidbaarheid aan toe. Beide
prijswinnaars zien een grote
toekomst voor hun product. “Bandbreedte is de grondstof van de
informatiemaatschappij.
Wij
proberen die grondstof beter en
goedkoper te maken”, aldus Van
Hoven.
De TU/e wist zich overigens
vooraf al verzekerd van de award.
Alle vier genomineerden waren
namelijk gelieerd aan de
Eindhovense universiteit./
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Regie op softwarebeheer bij ICT Board
Het College van Bestuur heeft
een ICT Governance Board
ingesteld, dat de regie gaat
voeren over de ontwikkeling en
het beheer van alle softwaresystemen die nodig zijn bij het
uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Studentenfractie PF
miste in dit gezelschap een
student.
De instelling van een ICT
Governance Board, waarvan collegelid mr. Jo van Ham voorzitter
is, betekent de opheffing van de
Informatie Management Klankbordgroep. Volgens Van Ham
was dit een te vage, diffuse groep,
die zich voornamelijk bezighield
met onderlinge beraadslagingen.

De ICT Governance Board zal
sterk regievoerend zijn, zo liet hij
maandag 25 mei in de universiteitsraadvergadering weten.
Tot het takenpakket van de Board
behoren het vaststellen en
bewaken van beleid, regels, richtlijnen en architectuurprincipes
met betrekking tot de softwaresystemen waarvan de TU/e
gebruikmaakt. In eerste instantie
betreft dit de systemen voor de
bedrijfsprocessen, later komen
daar mogelijk ook de systemen
voor het onderwijs en onderzoek
bij.
In de Board zitten, behalve Van
Ham, twee directeuren bedrijfsvoering en de diensthoofden van
het Onderwijs en Studenten

Service Centrum, het Informatie
Expertise Centrum en Dienst
ICT. Oud-decaan van Wiskunde
en Informatica prof.dr. Kees van
Hee vervult de eerste twee jaar de
functie van adviseur.
Christopher Gits van studentengroepering PF vroeg zich in de
vergadering van maandag af
waarom er geen student zitting
heeft in dit gremium. Volgens
Van Ham is het niet passend,
omdat de Board verstrekkende
beslissingen neemt, waarvoor
een student geen verantwoordelijkheid kan dragen. Hij is wel
bereid om een student als
adviserend lid aan de Board toe te
voegen./

.

