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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Geachte collega’s van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen,

Onlangs was ik op de open dag van het Facilitair Bedrijf, en daar heb ik een geweldige ontdekking gedaan: de QR-code. 

Jullie hebben vast wel eens zo’n korrelig vierkantje met zwarte en witte blokjes gezien onderaan een foldertje, dat je 

dacht: huh? Nou, dat is dus een QR-code: als je die scant met een speciaal programmaatje op je smartphone, kom je 

automatisch ergens op een website terecht!

Ik heb me door het FB even goed laten voorlichten, en vanochtend heb ik voor het eerst zelf zo’n QR-code aangemaakt! 

Als jullie interesse hebben: kijk maar even bij de koffi ecorner naast kamer 0328, daar heb ik een A4-tje met een QR-

code opgehangen. Waar die heen verwijst? Verrassing…

Groet

Harry Kammenga, Facility manager FIW

Verdomme Kammenga man!

Realiseer je je wel dat wij als Faculteitsbestuur tot over onze oren in een nieuwe bezuinigingsronde zitten? Net van-

ochtend weer keihard zitten onderhandelen met het College over een bedrag van anderhalf miljoen, mind you! En dan 

kom jij met een onnozel lulverhaal over een Q&Q-code, die je nota bene vanochtend in de baas zijn tijd, in míjn tijd dus, 

in elkaar hebt zitten te fi egelieren?

Dienstbevel: je gaat NU aan het werk, en val me niet meer lastig met dit soort trivia, of je bent de allereerste die eruit 

vliegt!

Gr, S

Hee Harry!

Wat een geweldig idee zeg, van die BBQ-code! Anneke en ik zijn meteen naar de koffi ecorner gegaan om te kijken. Ik 

heb zelf nog een ouwe Nokia, maar Anneke heeft je code gescand met haar iPhone – hartstikke leuk! Grappig dat je de 

code laat uitkomen bij die pagina met foto’s van het laatste personeelsfeest op het intranet!

Anneke heeft via de site van het FB meteen even gezocht, en nu zitten we met zijn tweetjes hier op het secretariaat als 

een gek nieuwe IQ-codes aan te maken! Ik heb er al eentje gemaakt die verwijst naar de website van de hockeyclub van 

mijn dochtertje Anique, en Anneke zit net de code te produceren voor het weblog van haar nichtje, die een jaar op reis 

is door Australië.

Dus nogmaals: geweldig idee! Hartstikke bedankt! En ik ga ook snel een smartphone kopen!

(en nu moet ik nog even snel wat gaan doen; Simon Streutjens was hier net en dreigde ons allebei te ontslaan als we 

niet onmiddellijk aan het werk gingen met de faculteitsbrede mail over de nieuwe bezuinigingen)

Gr, Ineke

E-mailverkeer


