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Bij ons leer je de wereld kennen 
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Gebruik Shared Desk en Algemene 
uitgangspunten  Pilot Hybride werken 
Oude UB 
 



 
 
 

Deze algemene handleiding geeft 
een overzicht van uitgangspunten 
die gelden voor de pilot Hybride 
werken Oude UB. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Uitgangspunten 
We gaan uit van de volgende uitgangspunten: 
▷Thuis en op kantoor kan iedereen prettig 

werken en goed overleggen. Er is altijd een 
werkplek beschikbaar, maar niet altijd 
dezelfde. 

▷In principe zoek je een werkplek binnen een 
ruimte van je eigen directie, maar bij 
gebrek aan ruimte kun je uitwijken naar 
ruimtes in andere directies die volgens 
Shared Desk beschikbaar zijn. 

▷Per overleg kunnen onderling afspraken 
worden gemaakt over de vorm. Een overleg 
vindt in principe fysiek, digitaal of 
alternerend fysiek of digitaal plaats. De 
vergaderfaciliteiten maken hybride overleg 
mogelijk, bijvoorbeeld voor overleggen met 
mensen van buiten of voor overleggen 
waar een collega vanwege bijzondere 
omstandigheden toch niet fysiek aanwezig 
kan zijn. In Shared Desk is inzichtelijk 
welke ruimtes geschikt zijn voor overleg en 
hybride vergaderen. 

 
 

 

SharedDesk for Staff: 
altijd een werkplek 

▷We gaan werken met flexibele activiteit- 
gebaseerde werkplekken. Dat wil zeggen 
concentratiewerkplekken voor degenen die 
zich geheel of gedeeltelijk willen 
afzonderen en diverse flexibele 
werkplekken voor degenen die formeel of 
informeel, spontaan of gearrangeerd willen 
overleggen.  

▷Hybride werken betekent dat je zelf de tijd, 
plaats en duur van je inzet die dag bepaalt. 
Je keuzes over hybride werken stem je af 
met je leidinggevende en je directe 
collega’s. 

▷Wanneer je naar kantoor komt, zoek je van 
te voren een werkplek uit die past bij de 
activiteiten van die dag, waardoor je zelf 
efficiënt kunt werken en je collega’s zo min 
mogelijk stoort. 

▷Omdat werkplekken flexibel zijn hebben we 
een ‘clean desk policy’ (dat wil zeggen, het 
bureau leeg en opgeruimd achter laten 
zodat het ook goed schoon gemaakt kan 
worden). 

▷We vragen je: 
-In je handtekening je standaardafwezigheid 

weer te geven(tool voor maken 
handtekening in huisstijl); 

-Je out of office aan te zetten wanneer je 
afwezig bent; 

-Je telefoon goed door te 
schakelen(handleiding online 
telefooninstelling aanpassen); 

-Het secretariaat op de hoogte te brengen van 
eventuele afwezigheid. 

 

Flexibel werken betekent dat medewerkers 
de gelegenheid wordt geboden om, binnen 
bepaalde grenzen, zelf te bepalen hoe, waar 
en wanneer werkzaamheden worden 
uitgevoerd. In overleg met je 
leidinggevende en je directe collega’s 
bepaal je welke momenten je op kantoor 
aan het werk bent. 
 
 
 

Inrichten en ruimtesoorten 
De universiteit kent de volgende 
soorten  ruimtes: 
▷ ( Flex)werkplek: een werkplek die door 

meerdere medewerkers gebruikt kan 
worden. 

▷ Concentratiewerkplek: ruimtes waar je 
met gebruik  van eigen laptop 
geconcentreerd kunt werken of een 
Teamsvergadering kunt bijwonen. 

▷Vergaderruimte: vergaderruimtes, mogelijk 
voorzien van faciliteiten voor hybride 
vergaderen. 

▷ Spreekkamer: gespreksruimtes waar je 
1 op 1 gesprekken kunt voeren of       met 
een klein groepje aan een tafel kunt 
vergaderen. 

▷ Belplek: een plek om rustig te telefoneren, 
met name om geluidsoverlast bij de 
flexwerkplekken te beperken. 

 

https://www.leidenuniv.nl/assets/signatures/
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/ict/handleidingen/handleiding-veelgestelde-vragen-vaste-telefonie-2018-ned.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruik SharedDesk 
Via universiteitleiden.nl/shareddesk reserveer 
je een werkplek. Op de plattegrond kun 
je zien welke plekken door welke collega’s 
gereserveerd zijn.  

 
Je kunt maximaal een week van tevoren 
een werkplek op kantoor reserveren. Als 
je een gereserveerde werkplek toch niet 
gebruikt dan annuleer je het liefst 
uiterlijk 24 uur van tevoren de 
reservering in SharedDesk onder  ‘Mijn 
reserveringen’. Niet gereserveerde 
werkplekken (of ruimtes) kun je 
gebruiken totdat iemand anders de plek 
reserveert. 
 
SharedDesk maakt gebruik van een 
mobiele site die je via een snelkoppeling 
op je telefoon kan plaatsen (zie kader 
achterzijde) 

 
 
 
 
 

Om gebruik te maken van je gereserveerde 
plek, check je op locatie in. Er staan diverse 
duidelijk herkenbare incheckpalen op de 
begane grond waar je de QR-code kunt 
scannen met je smartphone. De Servicedesk 
kan je indien nodig helpen bij het 
inchecken. 

Check op tijd in, anders vervalt je reservering 
Als je 30 minuten na de start van je 
reserveringsperiode niet hebt ingecheckt, 
wordt je reservering opgeheven zodat 
iemand anders de plek kan gebruiken. 

Voor gebruik van een (grote) 
vergaderruimte hoef je na reservering bij 
aankomst niet in te checken. Beheerders 
(meestal de secretariaten) kunnen 
(vergader)ruimtes indien gewenst eerder 
dan een week van tevoren reserveren. 
 
Je hoeft niet uit te checken in het 
reserveringssysteem. Dat gebeurt 
automatisch na afloop van de 
gereserveerde tijd. 

 

Reserveren 
1. Ga naar universiteitleiden.nl/ 

shareddesk en tik op Login. 
2. Log in met je ULCN-gegevens. 
3. Kies de datum en tijd waarop je 

wil reserveren. 
4. Tik op het groene bureau en 

bevestig je reservering. 

Inchecken 
1. Scan de QR-code.  

2. De webpagina van SharedDesk 
wordt geopend.  

3. Indien je niet automatisch 
ingelogd bent, dien je in te 
loggen met je ULCN-gegevens.  

4. Je wordt automatisch 
ingecheckt. 
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Bij vertrek verwijder je persoonlijke spullen 
en afval. Bewaar persoonlijke spullen in een 
eigen locker, ladeblok, plank in een 
afgesloten kast als jouw afdeling dat 
aanbiedt of neem ze mee naar huis. 

Technische vragen over het gebruik van 
SharedDesk kunnen naar: 
shareddesk@ufb.leidenuniv.nl.  

 
 

mailto:shareddesk@ufb.leidenuniv.nl


Tip: SharedDesk 
op je startscherm 
Op iPhone of iPad: 
Ga naar universiteitleiden.nl/ 
shareddesk en tik onderin het 
scherm op het vierkant met het 
pijltje naar boven. Tik op Zet op 
beginscherm. Pas de naam aan en 
tik op Voeg toe. 

 
Op Samsung of andere Android 
smartphones: 
Ga naar universiteitleiden.nl/ 
shareddesk en tik rechtsboven op 
een pictogram met drie stipjes. 
Tik vervolgens op Toevoegen aan 
startscherm. Pas de naam aan en tik 
tweemaal op Toevoegen. 
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