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Met de informatie in deze folder willen we u helpen om een goede start te maken aan de universiteit. 
Ons intranet is zó uitgebreid, dat we hier voor u de belangrijkste onderwerpen hebben gebundeld.

Al voor uw eerste werkdag krijgt u een personeelsnummer en ontvangt u informatie over de 
universitaire werkplek (de digitale werkomgeving) en uw e-mailaccount. Uw leidinggevende zorgt 
ervoor dat u weet waar en wanneer u op uw eerste werkdag verwacht wordt. Bekijk alvast de 
informatie over arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers.

De RUG biedt op iedere werkplek toegang tot internet. Ook krijgt u een eigen profielpagina die u 
zelf kunt onderhouden. Als u één of meerdere e-mailhandtekeningen wilt gebruiken kunt u deze 
handleiding gebruiken. Ook is het is natuurlijk handig om te weten hoe de telefoon werkt. En heeft 
u uw RUGpas al aangevraagd?

 

Hoe werkt het bij deze organisatie? Hoe kan ik invulling geven aan mijn functie? Wat zijn de 
huisregels? De eerste weken bent u waarschijnlijk vooral bezig om uw plek te vinden. Uw collega’s 
en leidinggevende helpen u hierbij. Neem ook de tijd om eens rond te kijken op My University: hier 
vindt u belangrijke mededelingen, maar kunt u ook zelf van alles regelen. Als universiteit vinden 
wij het belangrijk dat u ook andere nieuwe collega’s leert kennen. Daarom organiseert de RUG vier 
keer per jaar een informele welkomstbijeenkomst voor nieuwe medewerkers.

Gefeliciteerd, u heeft uw eerste salarisstrook ontvangen! Na de eerste maand ontstaat er meer 
ruimte om een eigen invulling te geven aan uw functie. U verbaast zich vast nog wel eens over al 
het jargon en de afkortingen die we gebruiken. Op de volgende pagina hebben we daarom een 
aantal belangrijke en leuke links voor u op een rij gezet.

Aan de slag 

Welkom aan de 
Rijksuniversiteit Groningen

Vóór de eerste werkdag

Eerste werkdag

Gewend raken

Eerste weken

Verder na de eerste maand

https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/werkplek/account/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/werkplek/werkplekken/universitairewerkplek/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/collaboration/google/handleiding-google-apps-mdw
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/nieuwe-medewerkers/arbeidsvoorwaarden
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/werkplek/internet/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/servicedesk/handleiding/handleiding-mepa/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/taal-communicatie/huisstijl/toepassingen/correspondentieautomatisering/e-mailondertekening
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/taal-communicatie/huisstijl/toepassingen/correspondentieautomatisering/e-mailondertekening
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/collaboration/telefonie/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/university-pass/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/university-pass/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/university-pass/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/aanstelling/university-pass/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/administrative-organization/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/beleid-en-strategie/wet-en-regelgeving/algemeen/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/veel-gezocht/find-a-building
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/info/about/beta-release
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/info/about/frequently-asked-questions/announcements-mynews
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/diy/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/internationalstaff/intstaffservice/welkom_-introductie-nieuwe-medewerkers
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/salarissen/salarisspecificatie2017


Belangrijk om te weten

Werk en carrière
De startpagina op intranet met HR-informatie. Hier vindt u de arbeidsvoorwaarden 
en informatie over werktijden, verlof en vakantie, ziek melden, resultaat- en 
ontwikkelingsgesprekken en nog veel meer.

Corporate Academy
De Corporate Academy is het platform voor cursussen en trainingen die binnen  
de RUG worden gegeven voor alle medewerkers en promovendi.

Huisstijl
De huisstijl en ons logo maken de universiteit herkenbaar en zichtbaar voor  
doelgroepen in binnen- en buitenland.

Gezondheid en arbeidsomstandigheden
Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Hier vindt u ook 
informatie over ons leefstijlprogramma BALANS en sportvereniging SPR .

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en geeft advies en begeleiding bij ongewenst 
gedrag, integriteitskwesties en samenwerkingsproblemen.

Universiteitsbibliotheek
De Universiteitsbibliotheek (UB) biedt een groeiend aantal diensten ter ondersteuning 
van onderzoek en onderwijs. Kijk wat de UB voor u als medewerker kan betekenen. 

Handig om te weten

Green Office
De Green Office coördineert activiteiten ten behoeve van de duurzame ontwikkeling 
van de universiteit.

Studium Generale Groningen
Studium Generale organiseert activiteiten op het gebied van wetenschap, cultuur en 
maatschappij. Het gevarieerde programma, met o.a. lezingen, films en debatten, is 
gericht op studenten, docenten en andere geïnteresseerden uit stad en regio. 

Usva
Cultureel Studentencentrum Usva is dé culturele voorziening van de universiteit en 
organiseert allerlei cursussen, óók voor RUG-medewerkers.

Universiteitsmuseum
Sinds 1934 heeft de RUG een wetenschapsmuseum in het hart van Groningen. Het 
museum heeft een veelzijdige collectie, waarin natuur, cultuur en wetenschap in 
elkaar overlopen.

YoungRUG
YoungRUG is een netwerk voor en door jonge medewerkers. Ze organiseren zowel 
sociale als inhoudelijke activiteiten. Kom eens langs! 

A Beginner’s Guide to Dutch Academia
Deze beginnershandleiding bespreekt de Nederlandse houding tegenover werk, 
arbeidscontracten en de structuur van de academische wereld in Nederland. 
Uitgave van de Jonge Akademie.
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https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/werktijden/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/ziekte/ziekteherstelmelding
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/reno-gesprekken/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/voorwaarden/reno-gesprekken/
https://www.rug.nl/corporate-academy/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/faciliteiten-voorzieningen/taal-communicatie/huisstijl/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-arbeidsomstandigheden/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-arbeidsomstandigheden/sport-en-welzijn/balans/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-arbeidsomstandigheden/sport-en-welzijn/spr
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-arbeidsomstandigheden/vertrouwenspersoon/
https://www.rug.nl/library/support/user-groups/staff/flyers-new-staff
http://www.rug.nl/duurzaamheid
http://www.sggroningen.nl/nl/organisatie
http://www.usva.nl
http://www.rug.nl/museum 
http://www.rug.nl/youngrug
https://knaw.nl/nl/actueel/publicaties/a-beginners-guide-to-dutch-academia

