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Boer namens de dienst HR.
soneelszaken van de Faculteitsraad, en vooral mevrouw Janssen-de
of dat wel niet wezen mag, HR. De voorzitProfessor Streutjens onderbreekt de voorzitter meteen en vraagt wat
ter legt uit dat dit staat voor Human Resources.
begint in een stapel meegebrachte weten“P&O dus, zeg dat dan meteen”, mompelt professor Streutjens, en
schappelijke artikelen te lezen.
de vergadering bij te mogen wonen omdat
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Janssen-de Boer heeft verzocht
professor Streutjens kan interrumvoordat
Nog
bility.
ze graag iets wil uitleggen over het nieuwe project employa
peren geeft de voorzitter het woord aan mevrouw Janssen-de Boer.
Employability
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is voor een poging om mensen makkelijk op
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Nu breekt professo
meid!” In de deuropening staand kijkt hij nog
elkaar en loopt naar de deur. “Win-win-win… Haha! Hoe verzin je het,
en professionele ruimte gesproken: hierbij
eenmaal het hele gezelschap rond. “Ha! Over duurzame inzetbaarheid
voortaan, in je vrije tijd! Dat alles in het kader
is de Faculteitsraad opgeheven! Ga maar ergens anders vergaderen
van het streven naar meer enjoyability!”
Sluiting

De voorzitter sluit, enigszins beduusd, de vergadering om 09.36 uur.
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