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RUG-nummer
Hans Kuné a.j.kune@bureau.rug.nl

Kuné: Was het nu werkelijk nodig

Kuné: Maar nu weet ik nog

gen? Die periode gaat honderd

om met zo’n oubollige kreet als

steeds niet waar al die onzin nu

jaar duren. En ieder jaar krijgen

RUG-nummer aan te komen? Kon

voor nodig is. Ik had al een ac-

we er een account bij.

dat nu echt niet gewoon inlog-

count. Nu heb ik er twee. Daar

naam genoemd worden, of zo?

begrijpt een normaal mens toch

Kuné: Uhm, tja, nou nee. Dat denk

ook niets van? Heeft de RUG

ik niet. De kogel is wel door de

geld over of zo?

kerk. Alle ICT-experts aan de uni-

Als u deze Pictogram

Kuné: Uhm, tja, tjee. Je hebt er

leest, heeft u ongetwijfeld

geen idee van hoe diepgaand er

versiteit zijn het er zonder meer

over dit soort dingen gediscussi-

Kuné: Tja, tjee, uhm, geld over,

over eens dat er één account moet

eerd wordt. Kijk, de meeste men-

hah, hah, nee. Kijk, het account

komen. Dus dat moet lukken. Punt

medewerkers van de

sen weten wel wat een inlognaam

dat je nu hebt, heb je van de fa-

is alleen, er zit veel werk in. Je kunt

RUG een universitair

of een username of hoe dat dan

culteit of van de dienst waarbij je

dat niet even op een regenachtige

ook heten mag, is. Die snappen

werkt gekregen. Maar er komen

vrijdagmiddag doen.

dat wel. Maar communicatie-ex-

ook steeds meer computerpro-

perts binnen het Bureau hebben

gramma’s die met de faculteit

Kuné: Wat voor werk kan dat zijn

de ervaring dat nog steeds niet ie-

niets te maken hebben.

dan allemaal? Wat is er dan zo

dereen computerkenner is.

Het keuzemodel, bijvoorbeeld.

vreselijk moeilijk aan?

Er schijnen ook nog digibeten te

Daar moeten dan iedere keer

al gemerkt dat

computeraccount gekregen
hebben.

Dat account bestaat uit een
gebruikersnaam, die ‘RUG-

zijn. En die begrijpen daar niets

weer aparte accounts voor ge-

Kuné: Uhm, tja, tjee. Nou, als je

nummer’ genoemd wordt

van, zeiden ze. En zo zijn we op

maakt worden. Wij zijn bang dat

de mail via het universitaire ac-

en uit een wachtwoord.

die kreet RUG-nummer gekomen.

de medewerkers daar op een

count wil doen, bijvoorbeeld, dan

Hij zal wel oubollig zijn, maar wat is

bepaald moment ook akelig van

is het nodig dat alle medewerkers

er tegen oubolligheid? Sinterklaas

worden. Dus hebben we verzon-

van de RUG een universitair ac-

is? In het onderstaande

is ook oubollig, toch is die enorm

nen dat de zaak geherstructureerd

count hebben.

een scherp interview

populair. RUG-nummer lijkt mij

moet worden. In de toekomst krijg

een kreet met behulp waarvan we

je nog maar één account, een uni-

Kuné: Nou breekt mijn klomp,

kleine publiciteitsoffensiefjes kun-

versitair account, een RUG-num-

dat hebben ze nu toch allemaal?

nen houden, zodra die nodig zijn.

mer zeg maar …

Kuné: Publiciteitsoffensiefjes?

Kuné: gatsie, daar is het weer ….

Wat dat nu weer voor onzin

tussen Pictogramredacteur
Kuné en de projectleider

Kuné: Nee, schei uit. Zo eenvou-

Identificatie Kuné, die dit
allemaal op zijn geweten
heeft.

Dus we gaan nog meer van die

medewerkers die in het PersoKuné: … dat je voor al je ICT-pro-

neels Informatie Systeem van de

gramma’s kunt gebruiken. We zit-

RUG zitten, hebben nu een RUG-

Kuné: Tjee, uhm, tja. Jazeker. We

ten nu in een overgangsperiode,

nummer. Dat is iedereen die van

zullen de gebruiksmogelijkheden

vandaar dat je er nog twee moet

de RUG een salaris krijgt …

van het RUG-nummer in de loop

gebruiken.

onzin krijgen?

Kuné: Zoals jij bijvoorbeeld. Dat

van het komend jaar steeds meer
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dig is het leven niet. Hah hah. Alle

uitbreiden en dat moet je dan aan

Kuné: Ja, ja, heerlijk. Een over-

van jou zou gewoon ingetrokken

iedereen vertellen. Daar moet je

gangsperiode. En dat moet ik

moeten worden.

dan iets op verzinnen.

geloven. Zal ik je eens wat zeg-
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Kuné: Hah hah, uhm, tja, tjee.

Kuné: Scherp hoor. Ja, die moe-

Kuné: Uhm tja, nou ja, laat ik

Maar om een lang verhaal kort te

ten daar natuurlijk wel naar toe,

maar zeggen dat je er in ieder

maken, er zijn ook RUG-medewer-

maar de meeste daarvan hebben

geval over nagedacht hebt. Huh

kers die nog niet in dat systeem

gelukkig ook al een RUG-nummer

huh. Maar ik moet nog zien of

zitten en die moeten er eerst in

en voor de rest is ook gezorgd.

het gaat werken. Eerlijk gezegd

voor je de mailboxen op het RUG-

Maak je niet druk.

geloof ik daar geen sodemieter

nummer kunt aansluiten.

van. Nee, je zult er nog vaak over
Kuné: Wie zit er niet in dan?

Kuné: Er zijn dus RUG-medewer-

horen in Pictogram. Dat kondig
ik maar alvast aan.

kers, die geen salaris krijgen en

Kuné: Ooh, schei uit. Hoofd-

die nu tot overmaat van ramp

pijn krijg ik ervan. Allerlei men-

Kuné: Je doet maar. Je belt maar

ook nog niet eens een RUG-

sen die hier heel kort werken, of

op. Dat wil zeggen: op één voor-

nummer hebben? Begrijp ik dat

die hier als gastdocent of gast-

waarde dan.

goed? Dus die kunnen dan nu

onderzoeker werken, of die hier

niet inloggen in die ICT-voorzie-

uitzendwerk doen, of die hier als

Kuné: Een voorwaarde? Wat krij-

ningen van centraal? Zit het zo?

WSW-er of zo binnenkomen, of

gen we nou?

Dat is toch een grof schandaal!!!

die hier …

Kuné: Fantastisch. Je hebt het

Kuné: Ja, ja. OK, OK. En hoe ga

op zetten. Van een goed merk, ui-

helemaal begrepen. Er zijn inder-

je die erin krijgen dan? Hoe lang

teraard. Die krijg ik van jou als het

daad RUG-medewerkers die niet

duurt dat nog? Hoe weet je dat ze

toch gaat werken.

kunnen inloggen in het Keuzemo-

erin zitten, straks?

Kuné: Dat we er een fles whisky

Kuné: Hah hah. Nou die is bin-

del Arbeidsvoorwaarden en die
ook niet met het RUG-nummer

Kuné: Die gaan we er samen met

nen. Maak er maar een kratje

in de tijdschriftartikelen,catalogi

de personeelsafdelingen inzet-

van, zou ik zeggen. Hah hah, nou

en bibliografische bestanden van

ten. Daar hebben we een pro-

dat is makkelijk verdiend.

de RUG-bibliotheken, of in Surf-

cedure voor ontwikkeld en die

spot kunnen. Een grof schandaal

wordt vanaf nu overal in de facul-

is dat niet. Dat komt omdat de

teiten in gebruik genomen. Dat

doelgroepen voor deze program-

gaat natuurlijk niet in één keer

ma’s vrijwel overeenkomen met

goed, vandaar dat we een tijd-

de mensen die nu in PeopleSoft

je gaan checken of er nog grote

zitten.

verschillen blijven bestaan tussen

<

de mensen die binnen faculteiKuné: Huh.. Zoals de NWO-ers

ten een account krijgen en men-

bijvoorbeeld. Die zal het Keuze-

sen die een RUG-nummer krijgen.

model een zorg zijn, dat geloof

Pas als die verschillen verdwenen

ik wel. Maar hoeven die niet naar

zijn, gaan we zoiets belangrijks als

die bibliografische.. euh ..din-

de mail aanbieden via het RUG-

gen toe?

nummer.
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