faculteit intermenselijke
wetenschappen

E-mailverkeer

Geachte collega’s van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen,
voortaan tot het verleden. Vanaf nu kun je je
Zoals jullie ongetwijfeld weten, behoort de papieren verlofregistratie
http://www.rug.nl/medewerkers/selfservice.
Portal:
ce
Selfservi
verlofdagen en –uren zelf digitaal registreren via de
automatisch een e-mail, waarna hij of zij je
krijgt
vende
leidingge
je
en
st,
Je verlofsaldo wordt dan meteen aangepa
verlofaanvraag kan goedkeuren of weigeren.
de digitale verlofaanvraag krijgt uitgelegd.
Op de Selfservice Portal is een instructiefilmpje te zien, waarin je precies
vragen.
hulp
om
Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je mij altijd
Groet, Ineke Kamphuis
secretaresse

Ineke,
ga lopen invoeren!
Als je maar niet denkt dat ik mijn verlofuren via zo’n ingewikkeld systeem
ik het weggeklikt. Ik heb toch wel wat
heb
seconden
24
na
maar
kijken,
te
lmpje
fi
dat
Ik heb net geprobeerd naar
beters te doen?
Simon

Beste Simon,
niet lukt je verlofuren via de Selfservice Portal
Het spijt me, maar dit is nu eenmaal RUG-breed beleid. Als het je echt
s wil ik je erop wijzen dat je, sinds ik bij FIW
Overigen
se.
ecretares
directies
in te vullen, wil ik dat wel doen hoor, als je
het eind van 2011 stond er een stuwmeer van
werk, eigenlijk überhaupt nog nooit je verlofkaart hebt ingevuld. Aan
die uren niet meer meegenomen worden naar het
meer dan 1500 uur op je kaart; zoals je weet kunnen vanaf dit jaar
volgende jaar.
Groet, Ineke

Maar verdomme Ineke!
per week, en die paar keer dat ik dan eens een
Natuurlijk vul ik nooit mijn verlofkaart in! Ik werk minstens 70 uur
iPad ook nog eens online en up-to-date.
weekje in ons tweede huis in Toscane zit, blijf ik via die goddelijke
van stafmedewerkers waarvan ik de verlofuren
binnen
Iets anders: ik krijg sinds een uur opeens allemaal mailtjes
onmiddellijk uit dat systeem verwijdert, hoor je
mij
je
dat
wil
Ik
zit?
ik
schaal
moet goedkeuren. Weet je wel in welke
dat? Anders keur ik NOOIT meer een verlofaanvraag van jou goed!
In haast, Simon
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