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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Geachte collega’s van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen,

Vanuit de centrale afdeling Communicatie van de RUG is het verzoek gekomen, ons als faculteit meer bezig te gaan 

houden met sociale media. Uit onderzoek blijkt dat de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen momenteel nog de 

enige Groningse faculteit is die geen eigen Facebookpagina heeft, noch een Twitter-account.

Webmaster Harry Kammenga zal een dezer dagen de Facebookpagina van FIW opzetten. Hij heeft voor de faculteit 

ook alvast een Twitter-account gemaakt: @fi w-info, alsmede een persoonlijk account voor onze directeur Simon 

Streutjens: @sstreutjens.

Professor Streutjens zal, op aanwijzing en na infl uistering van Harry, binnenkort zijn eerste ‘tweet’ versturen. Het facul-

taire account mag door ons allemaal gebruikt worden, mits we daarbij uitgaan van de richtlijnen die Communicatie 

heeft opgesteld en die op ons intranet zijn te vinden.

We kijken met spanning uit naar onze eerste tweets!

Groet, Ineke Kamphuis

secretaresse

Ineke,
Wat is dit voor gebeuzel?! Ik heb nog nooit iets met dat hele Twitter gedaan, en nu moet ik uit een mailtje van jou ver-

nemen dat die mafketel van een Kammenga in mijn naam gaat twitteren? ‘Na infl uistering’… brrr, ik moet er niet aan 

denken. Als die harige Harry ooit met zijn poezelige mond in de buurt van mijn oor komt, krijgt hij een oplawaai!

Simon

Beste Simon,

Ik zal mijn best doen je alleen teksten via de mail in te fl uisteren, en niet live in je oor… 

Maar in het algemeen blijft het zo, dat we vanuit ‘centraal’ de opdracht hebben gekregen meer te twitteren . Ik vind 

het echt geen enkel probleem    jouw account te beheren en namens jou tweets te versturen. Als je me af en toe tipt 

over interessante weetjes, beleidsvoornemens, vidi-subsidies etc., maak ik er een leuk berichtje van.  

Groet, Harry

Kammenga:

Als je het maar laat! Beleidsvoornemens en vidi-subsidies communiceren we wel via de Faculteitsraad en hooguit een 

persbericht, en niet voor niks lijkt ‘tweetjes’ verdacht veel op ‘weetjes’… En als ik nog één keer een mail van je krijg met 

al is het maar één smiley, of hoe die domme tekeningetjes maar mogen heten, dan kom ik je hoogstpersoonlijk live op 

je kamer een enorme tweet voor je kop verkopen!

S.

E-mailverkeer


