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F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

Mijn startpagina

V oor veel mensen is het tonen van de eigen ‘startpagina‘ misschien 

te privé; daarom trap ik deze serie maar af met mijn eigen start-

pagina. Misschien ook om een goed voorbeeld te geven: ik ben wél een 

enthousiast gebruiker van het My University-dashboard.

Met de invoering van een nieuw webplatform voor de Rijksuniversiteit 

Groningen was de webomgeving van de RUG in drieën gedeeld: een ex-

terne website www.rug.nl, voor de officiële informatie, My University met 

de belangrijke medewerkersinformatie en verschillende intranetten, en 

het studentenkanaal, sinds kort vervangen door de student portal.

Need en nice tot know
Het medewerkerskanaal My University is opgebouwd uit zogeheten 

widgets: ‘blokjes’ met informatie die naar believen aan- en uitgezet kun-

nen worden. In de widgetwinkel kun je beschikbare widgets uitzoeken om 

op je dashboard te zetten. Ook kun je een extra tabblad aanmaken waarop 

je naar hartenlust met widgets kunt spelen: Buienradar, een reisplanner, 

NU.nl, het UK-nieuws…

Op de voorpagina, het dashboard dus, worden door de RUG enkele vaste 

widgets aangeboden: het ‘need to know’-nieuws, de Do It Yourself-portal, 

het RUG-adresboek. Ik heb er persoonlijk voor gekozen om op mijn dash-

board, dus op de pagina die ik zie nadat ik ’s ochtends ben ingelogd, zowel 

de RUG-announcements als My News neer te zetten, dus need to know 

zowel als nice to know. Daarnaast de widget met het UK-nieuws en twee 

widgets waarbij ik zelf betrokken ben: de bibliotheekzoekbox en de aparte 

widget van ons bibliotheekintranet Bint. Zo heb ik alle voor mij relevante 

informatie op één pagina.

Omdat die voorpagina zo al aardig vol was, heb ik een extra tabblad 

aangemaakt, genaamd Persoonlijk. Daar staan de van werkgeverszijde 

aangeleverde Do It Yourself, het adresboek en My Tools, een lijstje met 

applicaties en systemen die nuttig of nodig zijn: onder meer Google Apps, 

UWP, Pure en Unishare.

Uithoeken
En dan voor mij de belangrijkste plek op mijn startpagina: het blok met 

Quick Links. Hier verzamel ik links naar alle programma’s, systemen, 

startpagina’s, inlogpagina’s en wat ik verder allemaal gebruik, op het werk 

maar ook privé.

Mijn werk als webmaster van de Universiteitsbibliotheek en lid van het 

UB-communicatieteam brengt met zich mee dat ik op veel platformen 

tegelijk bezig ben. Zo heb ik dus links aangemaakt naar TweetDeck (voor 

het bijhouden van Twitter), Facebook, de RUG-profielpagina’s (MePa’s, met 

een ouderwetse aanduiding) en de Google+-kring van webredacteuren.

Dan zijn er nog iets minder gebruikte maar niet minder handige 

links naar uithoeken van het wereldwijde web als daar zijn WeTransfer, 

Dropbox, de editor van ons narrowcasting-systeem en die van onze 

bibliotheek-app, onze Twitterbot Mulerius, nieuwsbrieventool Mailchimp 

en Formdesk, waarmee webformulieren moeten worden aangemaakt.

Tot slot natuurlijk enkele minder zakelijke links als Netvibes, een pagina 

met RSS-feeds naar door mij gevolgde weblogs en –sites, Spotify en de 

wie-doet-mee-pagina van ons donderdagmiddag-volleybalclubje.

Extra klikken
Kortom: alles wat ik nodig heb op een dag, staat op mijn My University-

pagina’s. Nou ja, niet alles: webeditor Prospero en mailprogramma 

Thunderbird start ik elke dag apart op via de UWP (de webmail via Google 

Apps vind ik niet lekker werken). Voor de gedeelde documenten op Google 

Drive, en de agenda op google Calendar, moet ik ook een paar extra klik-

ken doen. Maar al met al ben ik best tevreden over mijn startpagina: My 

University biedt me voldoende ruimte en flexibiliteit om me na het inlog-

gen een hele werkdag lang bezig te houden.

De oplettende lezer ziet in mijn lijst Quick Links ook ‘Franks Startpagina‘ 

staan. Dat is een link die ik op mijn werk amper gebruik: hij verwijst naar 

de door mijzelf gemaakte en op mijn eigen website ondergebrachte pa-

gina die thuis mijn startpagina is: daarop staan rechtstreekse links naar 

de inlogpagina’s van de bank, weblogs en sites die ik privé onderhoud, 

kranten, Greenwheels en natuurlijk FC Groningen.

Maar die Startpagina laat ik lekker aan niemand zien!  <

Het is een veelgehoorde klacht: medewerkers gebruiken My University niet of amper. 

Te vaak inloggen, niet nodig, onduidelijke navigatie… Redenen of uitvluchten genoeg.

Voor Pictogram aanleiding tot een nieuwe serie: Mijn startpagina. Waarmee 

beginnen RUG-medewerkers hun dag? Waar bewaren ze hun bookmarks? Kortom: 

hoe werken we?
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