
‘Van app naar anders...’ 
Een workshop over technologie als drijvende kracht 

bij verandering en over het effect daarvan op je rol als 
communicatie of HR adviseur.

   
donderdag 3 december 13.00 - 17.00 uur

Zwanenhof in Zenderen

Moeten we op het 
sociale intranet 

ook onze boterhammen 
delen?

Ik droom van een leven 
zonder email.

Toch geen webinar hè… 
dan missen we die heer-
lijke krentenwegge van 

de Zwanenhof. Appen is 
het nieuwe 
roddelen. 

Zwanenhof workshops
Workshops voor communicatie- en organisatieprofessionals in het oosten. Het 
concept: een actueel en uitdagend onderwerp, een echte ‘crack’ op dat gebied 

als gast, prettige plek in de regio en betaalbare prijs. Mijn doel: kennis en 
werkplezier met vakgenoten hier in de buurt te delen. Kijk op www.marjanen-

gelen.nl waar de 11 eerdere bijeenkomsten over gingen. 
 

Wij hebben al 5000 
volgers op twitter. 



Kosten en opgave
Workshop ‘Van app naar anders...’, 3 december 
2015, 13.00 tot 17.00 uur, Zwanenhof Zenderen. 
Kosten € 110,- per persoon en € 175,- (ex BTW) als 
je met twee personen uit één organisatie komt. 
Opgeven kan via www.marjanengelen.nl. Bij ver-
hindering kun je een collega afvaardigen. 

Organisatie en informatie
Marjan Engelen Communicatie, tel: 06 - 290 18 182, 
mail@marjanengelen.nl 

Heb jij ook een nieuw intranet of beter leerplat-
form op je verlanglijst staan? Vraag je je ook 
soms af wat er sociaal is aan een sociaal intra-
net? Hoor jij collega’s ook zo vaak klagen over 
de overvolle mailboxen? Lukte het bij jou ook 
niet echt met Yammer? Heb je met je afdeling 
ook een Whats-app groepje? Vraag je je soms af 
of de technologie het allemaal wel beter maakt 
of alleen sneller?

‘Technologie is meer dan een middel’
Dat schrijft Joitske Hulsebosch in haar blog op 
www.ennuonline.com. Zij legt hierin de link 
tussen sociale media en leren in organisaties. 
Technologie kan sturen in de manier waarop 
wij met elkaar samenwerken. Het kan bepaald 
gedrag stimuleren en faciliteren. Mits je dit goed 
begeleidt. Op diezelfde site publiceerde Joitske 
samen met Sibrenne Wagenaar de resultaten 
van hun praktijkonderzoek bij Ambulancedienst 
Oost. De ambulancedienst constateerde dat er 
wel wat te verbeteren was in interne commu-
nicatie. Er wordt veel indirect gecommuniceerd 
en er is veel ruis en geruchten. Zij wilden laten 
onderzoeken of voor hen technologische ontwik-
kelingen nieuwe kansen bieden om slimmer te 
communiceren en beter samen te werken binnen 
de organisatie. De startvraag was daarom: hoe 
kunnen we communicatie binnen de organisatie 
verbeteren met gebruik van nieuwe media?

Workshop
Beide artikelen én de geweldige leergang (‘Leren 
en veranderen met nieuwe media’) die ik zelf 

volgde bij Ennuonline, maken dat ik Joitske graag 
naar Twente haal. We kijken op 3 december door 
de bril van ‘Technologie is meer dan een middel’ 
naar interne communicatie; Joitske presenteert 
de conclusies van haar onderzoek bij de ambu-
lancedienst; we gaan via een Skype verbinding in 
gesprek met de communicatieadviseur van het 
Reinier de Graaf ziekenhuis waar een sociaal in-
tranet draait en we krijgen een kijkje in de keuken 
van Jeugdpartners Twente, een digitaal platform 
waar zo’n 20 organisaties digitaal samenwerken. 
We analyseren welke mogelijkheden en techno-
logieën we hebben voor ons eigen werk en wat 
er allemaal nodig is om mensen in de organisatie 
mee te krijgen.  

Je gaat naar huis met
•  Meer kennis over de kansen van technologie 

bij samenwerking, leren en interne communi-
catie.

•  Antwoord op de vraag hoe jij hiermee in je 
werk aan de slag kan.

• Een verse dosis inspiratie.
•  En dat samen met collega professionals uit 

deze regio.  

Joitske
Joitske Hulsebosch is adviseur op het snijvlak 
van technologie en leren. Samen met Sibrenne 
Wagenaar is zij partner in het bedrijf Ennuonline.
com. 

‘Van app naar anders...’ 


