faculteit intermenselijke
wetenschappen

E-mailverkeer

Dag Simon,
mysterieuze nieuwsberichten. Ze waren ook te leOp ons intranet IntraMens verschenen de afgelopen weken enkele
meteen onder ogen kregen als ze ’s ochtends hun
zen in de IntraMens-widget op My University, zodat veel collega’s ze
Fryslân die van plan zou zijn een branch-vespc opstartten. Vanochtend was het weer raak: het ging over de Campus
nieuws, omdat het a. niet over de Faculteit
dat
van
op
tiging in Yantai te gaan opzetten. Ik keek als webmaster nogal
geplaatst. Daarom heb ik met behulp van
is
intranet
het
op
mij
Intermenselijke Wetenschappen gaat, en b. niet door
en wie schetst mijn verbazing dat
gekeken…
n
scherme
de
achter
r
een webcollega bij het Bureau, even in de webedito
Kamphuis? Graag uitleg.
het bericht geplaatst lijkt te zijn door jouw eigen secretaresse, Irene
Dank en groet, Harry

Harry!
aangevallen word door de media, zal ik genoodzaakt
Wat een aantijging! Je bent een slecht mens, weet je dat? Als ik zo
ingen.
zijn je voortaan uit te sluiten van mijn briefings en andere vergader
Bad, bad…
S.

Beste Simon,
aanslaat me niet aan. Feit is, dat er vanaf de pc
Ik begrijp je reactie niet precies; bovendien staat de toon die je erin
intranet is gezet. Verder ben ik niet van de media,
van jouw secretaresse een op het oog onwaar nieuwsbericht op ons
noch maakt het me meteen een slecht mens als ik je op zoiets wijs.
Groet, Harry
Saoedische studenten willen met eigen geld een
P.S. Ik zie nu opeens nog een nieuwsbericht op IntraMens verschijnen:
dit voor onzin?
is
gebedsruimte inrichten in de tuinvleugel van het hoofdgebouw! Wat

Harry!
op te nemen, want ik wil niks meer van je horen.
Ik ga mijn secretaresse vragen jouw e-mailadres in het spamfilter
niet, ben ik dat wel. Dat bleek maar weer eens toen
wanneer
en
is
fake
nieuws
Als er één persoon is die weet wanneer
student…
gisteren die vechtpartij uitbrak tussen die Amerikaanse en Libanese
S.

Beste Simon,
wsberichten van het intranet, zodat jij je kunt focusLaat maar, ik snap het al. Ik delete alle door jou bedachte fake-nieu
mee.
sen op de nieuwe vacature van decaan. Ik wens je er veel succes
Harry

24 Pictogram 1/jaargang 2017 maart

