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De nieuwe website
komt er aan!
De website van de Rijksuniversiteit Groningen staat aan de vooravond
van een flinke verandering. Naast een verbeterde website worden
binnen het programma Vernieuwing Webcommunicatie ook twee
nieuwe kanalen voor gepersonaliseerde informatie voor studenten
en medewerkers geïntroduceerd. Programma-manager Tim Smit en
implementatiemanager Sander van Lien over de ontwikkelingen van
het webproject.
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H

et programma Vernieuwing Webcommunicatie ging afgelopen zomer van start. Programma-manager Tim Smit gaf in een eerder interview in Pictogram al een uitgebreide

toelichting op de achtergronden en doelstellingen van het programma. Drie verbeterpunten staan
centraal:
1. de vindbaarheid en zichtbaarheid van informatie op de RUG-website;
2. de kwaliteit van de informatie op het RUG-web;
3. het aanbieden van gepersonaliseerde informatie voor medewerkers en studenten, waardoor
iedereen op één plek alle informatie kan vinden die voor hem of haar van belang is.
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• Naar een nieuw webplatform, Interview met Tim Smit, Pictogram 4, 2011
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