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Onze manier van werken verandert. We hebben toegang tot een enorme
hoeveelheid informatie via internet. Blogs, discussies in online-fora,
informatie verspreid via Twitter, filmpjes op YouTube en TEDx. En niet te
vergeten onze persoonlijke netwerken via LinkedIn, Pinterest of Twitter!
Hoe zoek je slim? Hoe zorg je dat je de informatie vindt, die voor jou echt
van waarde is? Hoe gebruik je sociale media op zo’n manier dat je werk
er makkelijker, sneller, beter en slimmer van wordt?
Wellicht denk jij wel eens: ‘O, mijn inbox is al zo vol, ik wil niet nóg meer
informatie!’ of: ‘Ik kan al die tweets en mails niet bijhouden, ik wil ook
wel iets anders doen dan achter die computer zitten’. Deze verzuchtingen
komen vaak voort uit het idee dat we niets mogen of willen missen.
De ‘information overload’ wordt echter niet veroorzaakt door de grote
hoeveelheid informatie die online beschikbaar is, maar aan het gebrek
aan ‘overlevings’vaardigheden en geschikte tools. Zoals Clay Shirky zegt:
“It’s not information overload, it’s filter failure”.

Doelgroep
Dit werkboek is bedoeld voor professionals die slimmer gebruik willen
maken van sociale media in hun werk. Nieuwe kennis ontwikkelt zich
razendsnel; het wordt steeds belangrijker de juiste informatie te vinden
en bij te blijven. Ook zijn er handige online tools die je ondersteunen bij
productiever werken.

Wat je leert in 40 dagen
De komende 40 dagen ga je werken met tools en technieken die je helpen
om slimmer te werken. Je wordt handig in het vinden van waardevolle
informatie. Je richt een dashboard in dat jou overzicht geeft. Je kiest tools
die je helpen bij het sneller vinden, opslaan en gebruiken van informatie.
Je ontwikkelt routines waarmee gebruik van sociale media onderdeel
wordt van je dagelijkse werkritme. En straks kun je niet meer zonder
die kookwekker om je tijd goed in te delen. Tools die de revue zullen
passeren zijn Google Alert, Addictomatic, YouTube, Delicious, Feedly,
Symbaloo, Read Later, Twitter, LinkedIn en Polldaddy.
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Hoe het werkt
Dit werkboek helpt je om in 40 dagen slimmer te werken, gebruik
makend van sociale media tools. De toolkit bestaat uit drie opdrachten
per week, en het is aan jou om ze in te plannen wanneer het past. Elke
week heeft een thema. Wanneer we in een opdracht een nieuwe tool
aanbieden, dan is hier een hand-out bij met extra uitleg over de tool.
De toolkit is te gebruiken als online-versie en als gedrukte versie. Voor
gebruikers van de gedrukte versie hebben we links weergegeven in de
vorm van een QR code. Ben je hier bekend mee? Een QR code kun je
lezen met een zogeheten QR scanner op je mobiele telefoon of tablet.
Heb je zo’n app nog niet op jouw telefoon of tablet, dan kun je er een
downloaden. Een paar suggesties: Neolezer, Bakodo, Quick scan pro en
QR Reader.

Einddoel
Als je alle opdrachten hebt gedaan dan ben je in staat om met behulp van
sociale media slimmer te werken. Na 40 dagen:
•
•
•
•
•

ben je handig in het zoeken van voor jou nuttige informatie op
sociale media;
heb je je dashboard zo ingericht dat dit jou voorziet van passende
informatie;
heb je tools tot je beschikking om informatie te bewaren;
benut je je netwerk bij het verkrijgen van input; en
werk je elke dag met een kookwekker ….

Veel succes!

3

1
k
e
e
W

Focus als sociale media
ontdekkingsreiziger
‘‘Vele wegen leiden naar Rome’ zegt het spreekwoord.
Maar … ’Als je niet weet waar je heen wilt, zijn alle wegen
goed’ (L. Carroll Through the looking glass).
Zonder een goede focus verdwaal je snel binnen sociale
media wat de ervaring kan opleveren ‘dat het op sociale
media toch nergens over gaat.’ De kunst is om een
richting te vinden, een duidelijk thema, onderwerp of
vraagstuk dat je in je werk bezighoudt en waar je je
meer in wilt verdiepen. Zo’n focus gaat je helpen bij het
scannen en kiezen. Zo voorkom je dat je overspoeld wordt
door de grote hoeveelheid informatie die je online zult
tegenkomen.
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Neem je huidige toolset onder de loep
Ongemerkt gebruiken we al veel sociale media. Vandaag
kijken we naar de tools en apps die je gebruikt.
Er zijn veel verschillende soorten tools. Een indeling
naar typen kan helpen om overzicht te krijgen. Kijk eens
naar tools voor (1) productiviteit, (2) netwerken, (3)
vinden van informatie en (4) delen van informatie.

Tips
Noteer de opbrengst van de analyse die je hebt gemaakt in een
notitieboekje of een online document. Het is goed om hier later op
terug te kijken, zodat je kunt zien hoe je toolset of de manier waarop
je je huidige tools gebruikt is veranderd. Een aantrekkelijke vorm
om je leerproces bij te houden is het gebruik van een online tijdlijn.
Kijk eens naar Tiki-toki (http://www.tiki-toki.com) of Tribbit (http://
www.tribbit.com). Wellicht vind je het leuk om je inzichten voor
de komende 40 dagen bij te houden op een tablet of smartphone?
Daarvoor zijn diverse apps geschikt. Bijvoorbeeld Evernote (een app
voor het werken in notitieboeken) of Daily Notes (een notitieboekje in
dagboekvorm).

Doel
Middels deze opdracht krijg je
zicht op de tools die je gebruikt en
je huidige (bewuste of onbewuste)
focus. Op basis daarvan formuleer
je twee doelen voor de komende
tijd.

•

Opdracht
1.

2.

3.

Meer doen?

Maak een lijstje van de belangrijkste tools die je momenteel
gebruikt. Met tools kun je denken aan sociale media, apps (op
je smartphone, tablet of computer) en software op je computer.
Selecteer daaruit een top vijf: de tools die voor jouw werk het
belangrijkste zijn. Op welke momenten gebruik je ze?
Als je kijkt naar het type tools waar je gebruik van maakt, welk type
springt er dan uit? Wat valt je op over je huidige gebruik van tools?
Richt je je op het vinden van informatie, op netwerken of op het
delen van kennis?
Tools om slimmer te werken gaan over ‘vinden van informatie’ en
‘productiviteit’. Als je naar deze typen en tools kijkt, waar zou je dan
de komende tijd op in willen zetten? Je kunt kiezen voor iets nieuws,
maar ook versterken wat je al hebt ingezet.
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•

•

Bekijk het filmpje van Sibrenne Wagenaar over de manier waarop zij
haar dag start met sociale media:
http://bit.ly/166aJcd
Joitske Hulsebosch vertelt hier over de tools die zij gebruikt om
productiever te werken:
http://bit.ly/10zTiBS
Nancy White over de tools die zij veel gebruikt http://bit.ly/19UaoNP
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Online zoeken met Google (Alerts)
Je hebt nu zicht op de tools die je al gebruikt en waar
je de komende tijd op in wilt zetten. De volgende stap is
online zoeken. Waarschijnlijk gebruik je Google al. Slim
en snel zoeken is een belangrijke vaardigheid en er zijn
heel wat mogelijkheden om op jouw interessegebied de
‘juiste’ informatie te vinden.

Tip
Bij het instellen van je Google Alert kun je ook gebruik maken van
de Google zoekmechanismes zoals tussen aanhalingstekens zetten
om precies op die termen te zoeken. “Leren op de werkplek” levert
zo een specifieker resultaat dan leren op de werkplek. Krijg je teveel
informatie via Google Alert? Probeer dan je zoekopdracht aan te
passen. Verder kun je Google Alert ook via RSS volgen.

Doel
Je weet straks hoe je handig kunt
zoeken via Google en hoe je een
Google Alert instelt. Google Alert is
een handige online toepassing die je
instelt op een interessegebied naar
eigen keuze en waar je vervolgens
per mail nieuw verschenen online
berichten van ontvangt.

Meer weten?
•
•

•

Opdracht
1.

2.

Bekijk de website ‘Phd in Googling’ waarin handige zoekmanieren
voor Google worden uitgelegd: http://bit.ly/157CNwI
Lees de samenvatting van het boek ‘The Filter Bubble’ (E. Pariser
2011, The filter bubble. What the internet is hiding from you.
Penguin Group, England). Het gaat over het fenomeen dat we
in een steeds kleinere ‘bubble’ komen door ons zoekgedrag en
gepersonaliseerde diensten: http://bit.ly/18aVRNc
Wil je nog meer leren over slim zoeken, dan vind je hier het boekje
‘Eerste Hulp bij e-Onderzoek’: http://bit.ly/1b6bNUy

Hier (http://bit.ly/11ImPw5) vind je een overzicht van tips die je kunt
gebruiken om slim te zoeken via Google. Neem je voor om bij elk
zoekmoment een tip te gebruiken. Wat levert dit je op?
Met welk onderwerp ben je de komende tijd veel bezig en vind je zo
belangrijk dat je goed op de hoogte wilt blijven? Surf naar Google
Alerts (http://www.google.nl/alerts) en stel een zoekterm in voor
dit onderwerp. Ook hierbij kun je sommige Google-tips uit stap 1
gebruiken.
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Bekijk je e-mail-effectiviteit
Je hebt in de vorige opdracht een Google Alert ingesteld
op een onderwerp. Wellicht is het de komende dagen even
zoeken naar het trefwoord dat je de beste informatie
oplevert. Vaak lukt je dat niet in één keer. Gevonden
informatie ontvang je via een mailtje in je mailbox. Dit
levert je dus meer mail op, naast de mails die je al elke
dag ontvangt! Vandaag bekijken we de effectiviteit
daarvan. E-mail is een ‘push’-medium: berichten worden
naar je toe gestuurd en dat geeft je het gevoel dat je het
moet lezen. Sociale media zijn ‘pull’-media, je kunt zelf
kiezen wat en wie je wilt volgen en wat niet.

Tip
De kunst is om een berichtje van Google Alert uit de vorige opdracht
te beschouwen als ‘pull’: scan de links die in het mailtje staan en klik
op die links die je het meest aanspreken. Heb je een keer geen tijd,
leer jezelf dan dat je het bericht mag verwijderen. Berg het eventueel
op in een mapje ‘voor later’.

Meer doen?
•
•

Doel
Test je e-mail-effectiviteit en krijg grip op
je e-mail.

Hier lees je vijf goede tips om ‘e-mail overload’ onder de knie te
krijgen: http://on.mash.to/15myiOL
Op de site Lifehacking bloggen professionals die zich bezighouden
met productief en slim werken. Zo vind je daar blogposts die gaan
over e-mail, e-mail overload en tips om beter met e-mail om te gaan:
http://lifehacking.nl

Opdracht
1.
2.

Doe de online e-mail-effectiviteitstest die je kunt vinden via deze
link: http://bit.ly/1ay07dW
Bekijk de uitslag. Welke drie tips ga je ter harte nemen?
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Ennuonline helpt professionals die zich met leren en veranderen bezig
houden om slim gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe
media bieden. Hier vind je het aanbod van Ennuonline, meer informatie
op ennuonline.com.

In 40 dagen online...

Slimmer werken (werkboek, online cursus, coaching)
Je leert sociale media tools kennen die je helpen goed om te gaan met de
veelheid aan informatie online.
Online netwerken (werkboek, online cursus, coaching)
Je krijgt zicht op voor jou waardevolle netwerken en weet hoe je online
een netwerk opbouwt.
Personal branding (werkboek, online cursus, coaching)
Je werkt aan een online identiteit en zichtbaarheid als professional.
Sociale media zijn hier uitstekende hulpmiddelen bij.

Leergang ‘Sociale media bij leren en veranderen’
In 8 maanden ontwikkel je een visie op online, sociaal en informeel leren.
In de leergang reiken we je handvatten aan en doe je praktijkervaring op.

Workshops & webinars
Je in korte tijd verdiepen? Doe dan mee aan een workshop of webinar.
Thema’s als ontwerpen blended leren, faciliteren online, screencasts
maken, interactieve webinars, noem maar op.

Ennuonline
Website: ennuonline.com
Mail: info@ennuonline.com
Twitter: @en_nu_online

Maatwerk
Je kunt bij Ennuonline ook terecht voor maatwerk advies en begeleiding.
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het ontwerpen van online of
blended leertrajecten, helpen kiezen van geschikte media voor online
communicatie en advies bij online communities.
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SNEL EN SLIM ONLINE AAN DE SLAG
In 40 dagen
Onze manier van werken verandert. We hebben toegang tot een enorme
hoeveelheid informatie via internet. Blogs, discussies in online fora,
informatie verspreid via Twitter, filmpjes op YouTube en Ted.ex. En niet te
vergeten onze persoonlijke netwerken via LinkedIn, Pinterest en Twitter!
Hoe zoek je slim? Hoe zorg je dat je de informatie vindt, die voor jou echt
van waarde is? Hoe gebruik je sociale media op zo’n manier dat je werk
er makkelijker, sneller, beter en slimmer van wordt?
Dit werkboek is geschreven voor professionals die snel en slim online aan
de slag willen. Het bestaat uit 18 opdrachten, verdeeld over 6 thema’s:
•
Focus als sociale media ontdekkingsreiziger
•
Informatie vinden
•
Overzicht bewaren
•
Slimmigheidjes
•
Verdwalen
•
Sneller netwerken
Doe je mee? Je kunt ervoor kiezen de opdrachten zelfstandig uit te
voeren, in trainingsvorm met een aantal andere deelnemers of met
persoonlijke coaching door Ennuonline.

Ennuonline.com
ISBN 978 90 821330 1 1

