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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Beste professor Streutjens,

Zoals het College van bestuur onlangs heeft aangegeven, is het van het grootste belang dat medewerkers zich pro-

fi leren op de verschillende sociale media. Daarom heb ik, in mijn hoedanigheid als coördinator nieuwe media, voor 

u een Twitter-account aangemaakt, alsmede een pagina op Facebook. De usernames en wachtwoorden die bij deze 

accounts horen, stuur ik u per separate mail.

Ik hoop dat we binnenkort veel van u zullen horen op deze platforms; mocht u nog vragen hebben of hulp nodig heb-

ben (bijvoorbeeld bij het plaatsen van foto’s etc.) dan hoor ik dat graag!

Overigens heb ik, nu ik toch bezig was, meteen uw werkkamer zowel als uw huisadres toegevoegd aan de gemarkeer-

de locaties op Foursquare. U kunt via uw mobiele telefoon melden dat u op uw werk bent aangekomen, of weer naar 

huis bent gegaan. Leuk voor al uw volgers!

Met vriendelijke groet,

Harry Kammenga

Twitter: @kammengoa

Kammenga verdorie!

Wat dacht je: die Streutjens heeft de hele dag niks te doen? Die zit te springen om een leuke hobby?

In 2024, Kammenga, dan ben je de eerste! Dan ga ik namelijk met pensioen, en zal ik me, speciaal om jou een plezier te 

doen, volledig op Facebook storten, en je daarover op de hoogte houden via Twitter, nou goed?

Gr.

S.

Professor,

Ik ben erg teleurgesteld in uw reactie. Zelfs de nieuwe rector magnifi cus twittert over zijn werkzaamheden! Het kost u 

hooguit een minuutje of tien per werkdag; de berichten mogen ja niet langer zijn dan 140 tekens…

Wat betreft Facebook: als coördinator nieuwe media ben ik bereid uw pagina (die ik immers zelf heb aangemaakt) te 

beheren. Als u mij nu af en toe via de mail op de hoogte houdt van uw werkzaamheden, maak ik daar kleine berichtjes 

van op uw Facebookpagina. Ik ben zo vrij geweest er alvast een aardige profi elfoto op te plaatsen (genomen tijdens het 

laatste personeelsreisje, bij het Boerengolf, weet u nog?).

Groet

Harry

E-mailverkeer


