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Eén ding hebben alle RUG-medewerkers ge-

meen: iedereen heeft vanaf zijn of haar werkplek 

een ‘uitzicht’ - mooi of lelijk, inspirerend of saai, 

wat dan ook.

De Kunstcommissie van de RUG wil al die 

uitzichten gaan verzamelen. Daarom roept zij 

alle collega’s op, het uitzicht vanaf hun werkplek 

te fotograferen. Dat mag gewoon uit de losse 

pols met je mobieltje, maar ook mooi uitgelichte 

en uitgesneden foto’s zijn natuurlijk welkom. En 

met die foto’s willen we van alles gaan doen: 

De online expositie: onze Facebook-

pagina 
• Mail je foto naar de Kunstcommissie: kunst-

commissie@rug.nl,

• en bekijk de inzendingen op de Mijn Uitzicht-

Facebookpagina:

www.facebook.com/MijnUitzicht 

De fototentoonstelling in de UB 

Een deskundige jury (bestaande uit leden van de 

Kunstcommissie en enkele fotografie-experts) 

Fotowedstrijd: Mijn Uitzicht

Meer informatie over deze wedstrijd (te bereiken via My University voor medewerkers):

http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/facil iteiten-voorzieningen/cultuur-debat/kunstcommissie

De komende vier jaar is de firma Bossers & 

Cnossen (B&C) wederom de hofleverancier voor 

pc’s, laptops en beeldschermen van de universi-

teit. De opnieuw gewonnen aanbesteding is een 

overeenkomst voor de levering en het onder-

Begin 2013 krijgen nagenoeg alle medewerkers 

een RUGpas. Medewerkers van de universiteit 

hebben de pas nodig om (gratis) koffie en thee 

te halen uit de nieuwe automaten die vanaf 

begin volgend jaar in bijna alle universiteitsge-

bouwen worden geplaatst. Om de pas te kunnen 

GrafiMedia voert bij de faculteit Rechten een 

pilot uit met een webshop voor de aanschaf 

van readers. Studenten kunnen de readers 24 

per dag bestellen en betalen via iDeal. Door de 

gespreide bestellingen en omdat er niet meer 

afgerekend hoeft te worden, zijn de lange rijen 

houd van alle werkplekapparatuur voor een 

periode van twee jaar met twee keer de optie tot 

een verlenging van een jaar. De vorige Europese 

aanbesteding van werkplekapparatuur in 2008 

werd ook door B&C gewonnen. <

maken is een goed gelijkende gezichtsfoto 

nodig. Medewerkers kunnen zelf een foto uitzoe-

ken en uploaden via https://rugpasfoto.

webhosting.rug.nl . Zie voor meer informa-

tie over de RUGpas het artikel in dit nummer van 

Pictogram. <

bij de afhaalbalies verdwenen. Ook levert de 

webshop veel ruimte en geld op, omdat op maat 

wordt geprint en er geen voorraden meer aan-

gehouden hoeven te worden. Het is de bedoeling 

dat de webshop in de nabije toekomst verder 

over de RUG wordt uitgebreid. <

B&C wint Europese aanbesteding werkplekapparatuur RUG

Foto uploaden voor de RUGpas

Webshop voor aanschaf readers

zal uit alle geüploade foto’s een selectie maken. 

Maar via de ‘likes’ op de Facebookpagina nemen 

we natuurlijk ook het oordeel van de publieks-

jury mee. 

De uitgekozen foto’s worden op groot formaat 

geprint en in april 2013 tentoongesteld op de 

vierde verdieping van de Universiteitsbibliotheek.  
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