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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Nieuwe website FIW

Van: Harry Kammenga, webcoördinator FIW

Aan: alle medewerkers van de faculteit Intermenselijke Wetenschappen

Beste collega’s,

Tot mijn spijt moet ik jullie meedelen dat onze faculteit met ingang van vandaag een nieuwe website heeft.

Zoals jullie weten, is de webomgeving van de Rijksuniversiteit Groningen de afgelopen maanden drastisch ver-

nieuwd: persoonlijke gegevens, je eigen intranet en andere gepersonaliseerde applicaties zijn nu te vinden na 

inloggen op My University, terwijl de openbare website www.rug.nl een meer marketing-gerichte structuur 

heeft, met als voornaamste doelgroepen studiekiezers en andere geïnteresseerden van buiten de RUG.

Helaas heeft ons faculteitsbestuur, en wel in de persoon van prof. dr. S. Streutjens, na het werpen van één 

(mijns inziens te vluchtige) blik op beide nieuwe webkanalen, besloten dat onze faculteit op het internet 

voortaan haar eigen weg zal gaan. Op mijn tegenwerpingen dat wij ons hiermee wel erg afzonderen van onze 

alma mater, en ons zelfs regelrecht isoleren van ons professionele, wetenschappelijke en bestuurlijke netwerk, 

reageerde prof. Streutjens met het uitvaardigen van een dienstbevel aan mijn adres: ik kreeg twee weken de 

tijd een compleet nieuwe website te bouwen, en lukte mij dit niet op deze termijn, dan werd een outsourcing-

procedure gestart.

Op www.intermenselijkewetenschappen.nl zien jullie het resultaat. Ik heb mij geprobeerd te houden aan wat 

ik maar het ‘programma van eisen’ noem, dat prof. Streutjens mij op de achterkant van een uit de papierbak 

geviste Universiteitskrant schetste: geen ronkende marketingtermen, geen diashow met bewegende plaatjes, 

en een simpele navigatie van niet meer dan vier menu-items.

Ik heb bij het bouwen van deze site gebruik gemaakt van het programma Frontpage; het resultaat is een site 

op basis van HTML, met zogeheten frames.

Voor alle commentaar, kritiek en andere reacties verwijs ik jullie graag naar mijn opdrachtgever: s.streutjens@

rug.nl. Ik zet nu mijn auto-reply aan, vertrek naar La Gomera, en ben dinsdag 15 januari 2013 weer op mijn 

werkplek.

Met vriendelijke groet,

Harry Kammenga

webcoördinator FIW

Faculteit Intermen-
selijke Wetenschappen

Nieuws van de week

• Nioeuwe boeken in onze bieb

• Prof. Streutjens jarig

• Nieuwjaarsbijeenkomst

Welkom op de website van de

Faculteit Intermenselijke Wertenschappen

Kijk gerust rond

en vergeet niet iets in het gastenboek te schrijven!

MEMO


