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Goede voornemens

Een nieuw jaar, een nieuw begin, daar horen nieuwe voor-

nemens bij. Heeft u ze ook (weer) gemaakt? En hoe staat het 

er nu mee, houdt u het nog steeds vol? Stoppen met roken, 

meer bewegen, minder drinken en minder eten, meer genie-

ten, zuiniger leven, ik noem er maar een paar. Het schijnt 

dat de meeste goede voornemens voor het nieuwe jaar nog 

geen week stand houden. Afvallen is hierbij de koploper: 

maar liefst 95 procent weegt al snel weer evenveel of zelfs 

meer dan op 1 januari. Misschien is dit een troost voor dege-

nen die zich hier in herkennen… 

Om het er nog maar eens in te wrijven, hebben we het in het 

eerste nummer van Pictogram van dit jaar een interessant 

artikel over het koekjesdieet. Een geruststelling voor dege-

nen die het woord dieet al niet meer kunnen horen: het gaat 

hier over cookies die roet in het eten gooien bij de nieuwe 

manier van aanmelden op de nieuwe website: single sign 

on. Nu moeten we nog een goede manier voor single sign 

off bedenken. Nieuwsgierig geworden? Lees meer in het 

artikel verderop in deze Pictogram. En voor de echte ‘dieet-

diehards’: even googlen op ‘koekjesdieet’, het schijnt echt te 

bestaan (met spectaculaire resultaten uiteraard).

 

Voor de redactie van Pictogram is het nieuwe jaar in ieder 

geval al wel met een aantal veranderingen van start gegaan: 

Joëlle Swart en Liesbeth de Jong hebben de redactie verlaten 

in verband met een nieuwe baan c.q. veranderende werk-

zaamheden. Maar daarvoor in de plaats heeft Marijke Buijs 

van de afdeling Administratieve Informatie Voorziening 

(AIV, de afdeling voor administratieve ICT-activiteiten van 

de RUG) zitting genomen in de redactie. Naast de bijdrage 

over de cookies heeft dat ook meteen een interessant artikel 

over de huispostcodeproblematiek bij het UMCG opgeleverd. 

Alvast het goede nieuws erover weten? Die is opgelost! 

Kristien Piersma
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