
FAQ 

Vraag Antwoord 
Wanneer krijg ik duidelijkheid 
over mijn nieuwe werkplek? 

Het inpassingsplan is bijna gereed. Dit wordt in mei 2018 
vastgesteld. Toewijzing van werkplekken binnen de 
uitgangspunten van de faculteit zal onder verantwoordelijkheid 
van de wetenschappelijk directeuren per instituut vorm krijgen. 

Wie is het aanspreekpunt voor 
mijn nieuwe werkplek?  
 

De wetenschappelijk directeuren zijn samen met 
afdelingshoofden verantwoordelijk voor de werkplekken. 
Eventuele vragen en suggesties kunnen via de 
managementassistenten van de instituten worden gesteld. Zij 
zorgen ervoor dat de vragen aan de projectleiding worden 
voorgelegd en worden beantwoord.  
 
Veelgestelde vragen worden verzameld en komen in de FAQ.  
 
Er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met 
projectleider Jackie de Vries. 

Blijft er plek voor eigen 
meegebrachte/aangeschafte 
spullen zoals boeken?  
 

Om werkplekken te realiseren komt er minder ruimte voor 
opslag van spullen/boeken. We gaan uit van één (boeken)kast 
per medewerker. Er zal vaak ook een gedeelde ruimte zijn voor 
bijvoorbeeld boeken.  

Moet ik (tijdelijk) verhuizen 
tijdens de verbouwing?  
 

De herinrichting wordt gefaseerd uitgevoerd. Een groot aantal 
medewerkers gaat verhuizen. Of en wanneer er naar een 
tijdelijke plek verhuisd moet worden, zal in overleg met de 
WD’s worden gepland op basis van het schuifplan. Er zal tijdig 
worden gecommuniceerd wat deze verhuizingen inhouden, 
welke ondersteuning er is vanuit de faculteit en hoe je je erop 
kunt voorbereiden.   

Kan ik invloed hebben?  De inpassingsplannen worden per instituut opgesteld met 
betrokkenheid van een vertegenwoordiging van alle 
personeelscategorieën en de afdelingshoofden. Overleg 
hierover met je WD/MAS.    

Ik wil graag mijn bestaande 
werkplek houden, kan dat? 

In de plannen is uitgegaan van basiswerkplekken en 
aanlandplekken. Het uitgangspunt is – ook in het kader van de 
duurzaamheid - zoveel mogelijk hergebruik van bestaand 
meubilair en we streven hierbij naar een eenheid in uitstraling 
en gebruik. Ook kijken we goed naar de Arbo-voorwaarden. 
Medewerkers wordt gevraagd overige grote persoonlijke 
spullen, zoals banken en elektronische apparaten (koffiezetters, 
koelkasten, enz. die te maken hebben met 
brandveiligheidsregels) mee naar huis te nemen.   

Kan ik mijn eigen 
koffiezetapparaat/waterkoker 
behouden? 

Er komen op centrale plekken koffie- en theepunten. Hierbij 
sluiten we aan bij de universitaire veiligheidsregels. Dit 
betekent dat er op centrale plek(ken) per verdieping  
voorzieningen komen met koffie, kokend water, koud water, 
koelkast en vaatwasser.   

Hoeveel ruimte is er voor mijn 
boeken in de nieuwe kamers? 

Elke basiswerkplek beschikt over één standaard kantoorkast. 
Voor de aanlandplekken en voor algemeen gebruik zijn er 
kasten op de gang en bijvoorbeeld in de common room.  
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Er zullen in overleg met de WD’s afspraken worden gemaakt 
welke boeken waar kunnen staan. Er kan ook gekeken worden 
naar de mogelijkheid om in de bibliotheek een deel onder te 
brengen.  
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