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Woensdag 19 maart

len we een hogere opkomst en

Moeilijk wakker worden, weer te

daar hoort directe benadering

project functieordenen, volgorde

lang doorgegaan. Na de Volks-
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krant gevierendeeld te hebben,
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kunnen we nog rustig ontbijten

gepast, een sterke Universiteits-

De andere commissies COW en

en goed geïnformeerd de dag

raad Werkt!

BRV hoef ik niet per se bij te zijn
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Daarna snel op de fiets naar KVI

dus ik ga deze middag maar voor-

en wij aan het werk.

om te spreken over desktopstan-

bereiden door het restant stukken

Op naar de Broerstraat voor onze

daardisatie. Hoewel mooi weer

maar eens goed door te nemen.

Deze maand vinden

Personeelsfractie (PF) vergade-

toch een fikse tegenwind op de

De RUG is een prachtig bedrijf

de verkiezingen

ring. Hoofdmoot is derde versie

vlakte. En dan weer naar het RC

vanuit het perspectief van U-

RUG Strategisch Plan 2003-2010.

voor tweewekelijks overleg van de

raadslid, er zijn veel interessan-

Deze is beter te lezen en zit con-

task force e-mail voor personeel.

te beleidsgebieden en je wordt
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plaats voor de nieuwe
Universiteitsraad van de
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Een inhoudelijke en stimulerende

Rijksuniversiteit Groningen.
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werkgroep, dat gaat goed.
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elementen opgedoken en daar-

Fokkinga maakt sinds
2001 deel uit van de
Personeelsfractie van
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interesse en mening is natuurlijk
vereist, en verder nuttig contacten

Donderdag
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weggepoetst. Jammer. Bespre-

Er zijn vier commissies die de geza-

teit te hebben zodat je een beetje

ken hoe ons standpunt is en hoe

menlijke UR-vergadering advise-
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scherp we stelling gaan nemen.
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Aangezien dit strategisch plan in
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Vrijdag

alle commissies relevant is, over-
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Vandaag weer wat ICT-vergader-
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heerst het de vergadering.
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uitstapjes o.a. naar het Bureau en
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komende jaren.
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van ICT- en bibliotheekbeleid. Dit
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slag nemen.
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Vanmorgen in gezamenlijke SB-

gewisseld en aan directeur ge-
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vraagd hoe dat zat met de input

aangezien je in relatief kleine set-
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van het RC.
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Maandag
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De ingelaste ABJZ-vergadering

mene UR-vergadering, volgende
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over strategie was boeiend en
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zitter en het grote belang hou-
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ter is een redelijk mens. De waar-

nog de plannen van dit jaar ver-

ren. Wederzijdse hokjes, schotten

ICT-bestanden. Op zich geen ver-

heid zal wel ergens in het midden

der aangestipt en naar projecten

en eigen winkeltjes passen daar

keerd initiatief maar de manier
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vertaald. Een aantal projecten zijn
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Ook petje af en waardering voor

gelukkig al af.
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leidsstukken.
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thema’s en onderwerpen en we
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stagiairs gesproken over project
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vergadering voor morgen. Hoewel

bouwen en plekken in de binnen-

grafische weergave van server

ganisatie wat soepeler en effectie-

de onderwerpen in de commissies

stad en vergaderen en dineren op

statistieken. Het blijft interessant

ver gaat werken. Dat is belangrijk

goed uitgewerkt zijn en er geen

de Grote Markt. Groningen toon-

te zien hoe snel mensen hun weg

voor de RUG en haar positie tus-

echte breekpunten meer over zijn,

de zich op z’n mooist en randste-

vinden als je af en toe een duwtje

sen de universiteiten en daar valt

blijft het een volle vergadering.

delingen waren erg enthousiast.

kunt geven.

ook best wel wat te verbeteren.

Het zal niet de eerste keer zijn dat

Vanwege

De rol en verantwoordelijkheid

het stevig kan uitlopen.

vroeg klaar en zelfs nog wat tijd

deze

thuiswedstrijd

Dinsdag

van zowel de faculteiten als ook

Daarna even naar collega van

over voor laatste voorbereidin-

Vanmorgen eerst even overleg

de diensten UB, RC, FB en Bureau

rechtenfaculteit om te spreken

gen voor gezamenlijke U-raad-

over

studentenidentificatiepro-

kunnen beter uitgewerkt worden.

over opgave die ministerie wil

vergadering.

ject. De voortgang gaat moei-

De faculteiten hebben de dien-

ter bescherming van privacy in

zaam door dreigende patstelling

sten nodig om zich te kunnen

tussen paar beleidsorganen in de

richten op primaire processen

RUG. Lastig. Daarna overleg met

onderwijs en onderzoek en de

Link

m’n afdeling. Hoewel het eerste

diensten moeten dat goed in hun

• Universiteitsraad: www.rug.nl/uraad

kwartaal bijna is afgerond toch

oren knopen en daarin facilite-
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Leuke links
Ook mooi: de voorpagina van RC,
Informatie en CommunicatietechHet nieuwe webplatform van de RUG

nologie: www.rug.nl/rc

De gehele presentatie van de Rijksuniversiteit Groningen is zoals bekend sinds enige maanden vernieuwd.

Sitemaps en navigatie

Nieuws

RUG-site, is er in het nieuwe

Wie nu op www.rug.nl klikt, krijgt het nieuwe web-

Voor de bezoeker zijn de nieuwe

Op vrijwel alle portals zijn nieuws-

webplatform weer een ingang

webportals van de RUG even wen-

rubrieken te vinden. De elek-

voor specifieke doelgroepen. Op

nen. Op de site van de Universi-

tronische nieuwsbrief van de

de corporate site (maar overigens

platform in volle glorie te zien.

14

Portals

teitsbibliotheek staat een uitleg

RUG-bibliotheken vindt u nu op

ook op de facultaire portals) is

Vanaf de zogeheten ‘corporate

over de navigatie van het web-

www.rug.nl/bibliotheek/

een knop ‘Informatie voor...’ te

portal’ kan doorgeklikt worden

platform, de inhoud van de site,

nieuws/algemeenBibNieuws/

vinden.

naar alle faculteiten en diensten.

en een sitemap:

RUG-brede

Elke portal heeft een eigen her-

www.rug.nl/ub/informatie/

de weekagenda, persberichten,

Prominente afgestudeerden

kenbare ‘voorplaat’, met vaak

overdezesite

nieuws over de laatste aflevering

Op de Alumni-pagina’s van het

interessante foto’s. Kijk bijvoor-

Ook op de corporate portal wordt

van het RUG-televisieprogramma

webplatform een interessantge

beeld eens naar de Faculteit Me-

hier aandacht aan besteed. Hier

Adams Appel etc. staat op

lijst van bekende ex-RUG-studen-

informatie,

zoals

dische Wetenschappen:

vindt u ook een handige alfabeti-

www.rug.nl/Corporate/

ten, inclusief een mooie portret-

www.rug.nl/med

sche lijst met onderwerpen op de

nieuws/

tengalerij!

Of de portal van de gezamenlijke

RUG-sites:

bibliotheken:

www.rug.nl/corporate/

Doelgroepenmenu’s

deAfgestudeerden/

www.rug.nl/bibliotheek

voorzieningen/atotz

Evenals in de gelauwerde oude

www.rug.nl/alumni/beken-

