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faculteit intermenselijke
wetenschappen

Stuurgroep vernieuwing intranet onderzoeksgroep Sociale Fysionomie

Vergadering do. 9 oktober 2014, 9.00 – 10.30 uur, kleine vergaderzaal Klaas Knotborg.

Aanwezig: prof. dr. S. Streutjens (voorzitter), Harry Kammenga (secretaris, not.), prof. C. Hobbema, 

Priscilla Havinga (studentlid), mw. P. de Vries-van Straelen, dhr. Harmen Oude Grote Bevelsborg 

(aanw. tot 9.13 uur).

Afwezig: prof. dr. H. van Hepscheuten (m.k.)

Voorzitter Streutjens opent de vergadering en stelt voor meteen te beginnen met de presentatie 

van dhr. Oude Grote Bevelsborg. Dhr. Oude Grote Bevelsborg is projectleider ad interim van het 

project Osfi nt. Deze afkorting staat voor Onderzoeksgroep Sociale Fysionomie INTranet. Prof. 

Streutjens merkt allereerst op dat hij deze naam ‘absurd’ vindt, en dat hij de suggestie maar ach-

terwege zal laten dat we deze ‘belachelijke’ naam misschien te danken hebben aan de overduidelijk 

Tukkerse achtergrond van de projectleider. Dhr. Oude Grote Bevelsborg protesteert dat dit niks met 

elkaar te maken heeft, en dat hij de suggestie van prof. Streutjens als zouden Tukkers belachelijke 

mensen zijn, verre van zich werpt.

Na deze initiële woordenwisseling vangt dhr. Oude Grote Bevelsborg aan met zijn presentatie. 

Dat wil zeggen: nadat er eerst enige opstartproblemen zijn overwonnen met het aanzetten van de 

computer, het herkennen van de meegebrachte usb-stick door de computer en het herkennen van 

de computer door de beamer. Tijdens dit oponthoud beantwoordt prof. Streutjens een telefoontje 

van zijn echtgenote over het avondeten; het uiteindelijk in dit overleg bepaalde menu mag van de 

voorzitter uitdrukkelijk niet in deze notulen worden opgenomen.

Bij de eerste slide van dhr. Oude Grote Bevelsborgs presentatie, waarop het woord ‘Quick win’s’ 

is te lezen, onderbreekt prof. Streutjens dhr. Oude Grote Bevelsborg onmiddellijk. Of er a. geen 

Nederlands woord is te bedenken voor deze term, en b. dat de apostrof zowel in het Engels als in het 

Nederlands hier niet op zijn plek is.

De volgende slide spreekt van een ‘streefmodel’. Hier merkt de voorzitter op dat dit dan in ieder 

geval nog Nederlands is, al zou hij niet weten wat ermee bedoeld wordt.

Dhr. Oude Grote Bevelsborg werkt zich zo geconcentreerd mogelijk door zijn presentatie. Kern van 

zijn betoog is, dat de onderzoeksgroep Sociale Fysionomie een eigen intranet binnen het facultaire 

intranet krijgt, waarop de leden van de onderzoeksgroep hun eigen gegevens kwijt kunnen.

‘Klopt’, interrumpeert Streutjens hier, ‘als je iets op intranet zet, weet je in ieder geval 100% zeker 

dat je het kwijt bent.’

Na inloggen (voor de interruptie van de voorzitter op dit onderwerp verwijzen we naar de identieke 

passages in de notulen van de vorige vier stuurgroepvergaderingen) zijn op Osfi nt gepersonaliseer-

de nieuwsberichten te lezen, is er een link naar Google Apps met mail, kalender etc., en onderaan 

een nieuwe feedback-knop.

Opnieuw interrumpeert de voorzitter dhr. Oude Grote Bevelsborg. Hoe, denkt dhr. Oude Grote Be-

velsborg, zal de gemiddelde medewerker deze intranetpagina’s kunnen vinden? En, in het volgens 

de voorzitter geheel utopische geval dat men toch op deze pagina’s terecht komt, hoeveel procent 

van de medewerkers zal op dit (voorzitter trekt een vies gezicht) Osfi nt iets van zijn gading vinden?

Dhr. Oude Grote Bevelsborg heeft het duidelijk erg warm in deze kleine vergaderzaal. Hij antwoordt 

dat er voor iedereen een individuele landing page wordt gemaakt – ‘Startpagina dus’, onderbreekt 

de voorzitter hem - en dat er op deze pagina ook ‘fl ashing knobs’ zijn aangebracht…

Hier neemt voorzitter Streutjens opnieuw het woord. Hij loopt naar de computer en wijst: ‘Kijk, hier, 

een feedback-knop’, waarna hij de computer ‘hard’ uitschakelt en overgaat tot punt twee van de 

agenda. Dhr. Oude Grote Bevelsborg verlaat bedremmeld het pand.
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