
Thuiswerkfaciliteiten 
In de periode van 13 maart tot nu hebben veel medewerkers hun thuiswerkplek ingericht met 
apparatuur en spullen die door de universiteit ter beschikking zijn gesteld/vergoed. Het initiatief en 
de bereidwilligheid van medewerkers bij de organisatie hiervan wordt zeer op prijs gesteld. 
  
Enquête 
De verwachting is dat na 1 september 2020 de meeste medewerkers niet meer volledig thuis 
hoeven te werken, maar wel voor een deel van de werktijd thuis blijven werken.  Om te 
onderzoeken welke voorzieningen nodig zijn voor het gedeeltelijk thuiswerken, vindt via een 
enquête een uitvraag plaats. U heeft hierover een mail ontvangen op 29 juni. Uw deelname aan de 
enquête wordt gewaardeerd. U kunt nog tot 8 juli de enquête invullen.  
  
Aanpassing laptopregeling 
In de tussentijd is de vergoeding voor de laptop tijdelijk aangepast naar €500. Deze ophoging geldt 
tot eind van dit kalenderjaar (2020). 
  
Heeft u een laptop aangeschaft na 13 maart 2020, maar nog niet  gedeclareerd, dan kunt u deze 
alsnog declareren. 
  
Heeft u na 13 maart 2020 een laptop aangeschaft die duurder was dan €350 en een vergoeding 
ontvangen van €350, dan ontvangt u het verschil tot een maximum van €150 terug. Dit zal in de 
loop van 2020 op uw rekening worden gestort. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. 
  
Meer informatie over de regeling is na te 
lezen  via  https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-
carriere/voorwaarden/vergoedingen/tabletregeling/ 
  
Arbovoorzieningen (stoel/andere voorzieningen) 
Heeft u in verband met het thuiswerken een stoel nodig of een andere voorziening, meld dit dan 
aan uw leidinggevende/arbo- milieucoördinator van uw faculteit of dienst. Via de arbo- milieu 
coördinator wordt geïnventariseerd wie wat nog extra nodig heeft. Let erop dat dit niet betekent 
dat alles direct ter beschikking kan worden gesteld. Dit is afhankelijk van de vraag en 
beschikbaarheid. 
  
Het overzicht van arbo- en milieucoördinatoren bij faculteiten en diensten is te vinden 
via https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-arbeidsomstandigheden/arbo-
milieucoordinatoren 
  
Tot slot wensen wij u een goede zomerperiode. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
het College van Bestuur, 
  
namens dit: 
directeur Human Resources, 
mevrouw drs. M.T.J. Stolp 
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Facilities for home work stations 
During the period from 13 March until now, a lot of our staff have set up a home work station using 
equipment that was supplied or reimbursed by the UG. The initiative and willingness shown by staff 
members when organizing these work stations is very much appreciated. 
  
Survey 
After 1 September 2020, we expect that most staff members will only have to work from home 
part-time instead of all of the time.  We are issuing a survey to ask staff members which facilities 
they need when only working from home some of the time. You were sent an email about this on 
29 June and we would be very grateful if you would take part in the survey. You have until 8 July to 
complete the questionnaire.  
  
Amendment to the laptop/tablet scheme 
The amount reimbursed for laptops/tablets has temporarily been increased to €500. This increase 
will apply until the end of the 2020 calendar year. 
  
If you have not claimed for a laptop/tablet purchased after 13 March 2020, you may still do so. 
  
If you purchased a laptop/tablet after 13 March 2020 that cost more than €350 and were 
reimbursed €350, than you will receive the difference up to a maximum of €150. This amount will 
be paid into your bank account in the course of this year. You do not need to take any action 
yourself. 
  
More information about the scheme is available 
on: https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-
carriere/voorwaarden/vergoedingen/tabletregeling/ 
  
Health, Safety & Environment provisions (chair/other facilities) 
If you need a chair or another facility for working at home, please notify your manager or the 
Health, Safety & Environment coordinator in your faculty or service unit. The Health, Safety and 
Environment coordinator is compiling an inventory of who needs what. Please note that this does 
not mean that everything you ask for will be provided immediately. Some items may take longer, 
depending on demand and availability. 
  
You will find an overview of the Health, Safety & Environment coordinators per faculty and service 
unit on: https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gezondheid-
arbeidsomstandigheden/arbo-milieucoordinatoren 
  
Finally, we would like to wish you all a very pleasant summer break. 
  
With kind regards, 
  
The Board of the University of Groningen, 
  
on its behalf, 
director Human Resources  
ms. drs. M.T.J. Stolp 
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