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2 Het volgen van een
hashtag op Twitter
Twitter-hashtags. Twitter-hashtags worden
gebruikt om tweets over een bepaald onderwerp makkelijk vindbaar te maken. Het
wordt veel gebruikt door televisieprogramma's. Zo is via #tvoh alles te vinden over The
Voice of Holland. Een hashtag over zorg ziet
er zo uit: #zorg. Via een site als hashfags.ory
of Twitter Search (search -twitter.com) kun
je zoeken naar hashtags. Bij Twitter Search
moet je ook het hashtag{ekentje (#) voor
het onderwerp zetten. Je kunt ook hashtags
bekijken als je niet zelÍ op Twitter zil, maar

I

het is natuurlijk leuker om zelf mee te doen.
Als je op Twitter zit. kun je gebruik maken
van een tool als Hootsuite (www.hootsuite.
com) of Tweetdeck (www.tweetdeck.com)

om een hashtag kolom aan te maken. Zo
kun je via een oogopslag de nieuwe tweets
over een sp3cifiek onderwerp volgen.

Twitter chats. Verder zijn er Twitter chats.
Dit zijn uitwisselingen op Twitter op een vast
tijdstip. Zo wordi er op maandagavond om
20.00 uur altijd uitgewisseld over bloggen
via #blogpraat en op vrijdagavond om 20.00
uur is er een chat voor verpleegkundigen via

#vpkchat.
voor je is, en of het je iets oplevert of niet.
Zoals we al eerder hebben aangegeven zit
een gÍoot deel van de kracht van sociale me-

dia in de online netwerken die je opbouwt.
Dat vraagt wel om een langere termijn
investering.
Stap 4. Zoek relevante professionals op
sociale media
Zoals al eerder gezegd: de waarde van sociale media zit niet in de tools, maar in de
kwaliteit van het netwerk dat je verzamelt.
Een goed vertrekpunt is te staïten met
mensen die je al kent en die vragen of ze
op sociale media zitten (of zoeken). Helaas
is niet iedereen te vinden op sociale media. In dat geval kunje een groep collega's
uitnodigen om samen te experimenteren.
Je kunt ook starten met het volgen van een
bepaalde hashtag op TWitteï (zie kader z).
Of ga op zoek naar bepaalde lijsten, zoals

lijst van zestien psychiaters op TkitterT.
AIs je eenmaal begonnen bent, is het vaak
niet moeilijk je netwerk uit te breiden. Op
de

TWitter kan het je opvallen dat iemand
een interessant aïtikel doorstuurt. Vaak
is dan te zien wie dit artikel oorspronke-

lijk geplaatst heeft. Zo kun je op nieuwe
mensen komen om toe te voegen aan je
netwerk. Of je kijkt eens bij iemand die je
interessant vindt op Twitter, wie hij of zij
volgt. Binnen Linkedln kun je zoeken naar

groepen. Zoeken op GGZ levert bijvoorbeeld de Gcz-groep op (Groep voor GGZprofessionals in Nederland, met nieuws,
branche informatie, cao, vacatures, opinie
en meer) alsmede een groep over online
hulpverlening.
Stap 5. Bepaal wanneerje tevreden bent
Het is belangrijk je experiment tijd te gunnen. Stel dat je TWitter een maand hebt
ingesteld, dan is het belangrijk om aan het
einde van de maand te evalueren wat het je
heeft opgeleverd. Is het niets voor je? Dan
is het ook prima, maar dan heb je het in ieder geval uitgeprobeerd en weet je waarom
het voor jou niet werkt. Dit evalueren moet
je eigenlijk continue doen. Het kan zljn dat
je eigen werk inhoudelijk verandert, en je
daardoor behoefte krijg aan andere input,
dan ga je op zoek naar nieuwe mensen om
toe te voegen aan je netwerk.

Valkuilen
zijn ook een aantal valkuilen bij het
gebruik van sociale media voor professionalisering. Een belangrijke ervaring van
sociale media gebruikers is'information
overload', een overdaad aan informatie.
Aan de ene kant is dit een gebrek aan
vaardigheden om goed te filteren. Tenslotte klagen we in de bibliotheek ook niet
over een 'overdaad aan boeken'. Aan de
andere kant zijn er ook heel veel berichtjes. Je moet leren dat je niet alles hoeft te
volgen, maar dat het een stroom is waar je
in duikt wanneer jij daar tijd voor hebt.
Een valkuil kan ook zijn dat je je teveel op
online gebeurtenissen richt waardoor je
nÍet genoeg aandacht meer hebt voor je
omgeving f e collega's) of geen rust meer
vindt. Je moet hierin een balans vinden en
niet doorslaan. Dit doorslaan kan in het
begin wel gebeuren omdat je enthousiast
bent, ofomdat er zoveel gebeurt dat.je er
veel adrenaline van krijgt.
Een veel voorkomende vraag is verder hoe
je werk en privé gescheiden houdt. want
gebruik van sociale media houdt zich niet
aan werkuren. En twitter je alleen over je
werk of voeg je zo nu en dan een persoonlijke noot toe? Hoe ver gaje daarin?
En je had bedacht Facebook voor privé
te gebruiken, maar daar kom je toch ook
wel wat collega's tegen. Hoe ga je hiermee
om? Daar is natuurlijk geen eenduidig
antwoord op te geven. Hooguit: denk hier
over na, wees je er bewust van en ga na
welke betekenis iets voor je heeft en welke
invloed op je handelen.
Er

Tot slot
Sociale media worden met een Engelse
term'pu11' media genoemd, in vergelijking
met e-mail wat een'push'medium is.
Push media duwen informatie naar mensen toe, wat stress kan opleveren. Bij pull
media bepaalt de gebruiker zelf wathlj/zij
wil volgen en binnenkrijgt. Bij sociale media heb je dus zelf in de hand wat je volgt.
De kunst is om een routine op te bouwen
die voor jou werkt. Dit kan bestaan uit
elke ochtend beginnen met het bekijken
van een aantal webpagina's ofeen enkel
dashboard met informatie. Het kan ook
door elke week een nieuwe blogpost te
schrijven. Een aantal tips:
- Probeer niet teveel tegelijk uit, maar
werk stap voor stap.
- Reserveer af en toe eens een uurtje om
te experimenteren. Het kost, zeker in
het begin, wel wat extra tijd om het een
en ander uit te werken.
- Lift mee met collega's of experts die
handíg zijn.Vraag hoe zij het aanpakken
en leer daarvan.
- Zoek niet te lang naar de beste tool,
maar begin ergens. Vanuit deze ervaring
kun je misschien beter bepalen wat
tegenvalt en wat je dan wel zoekt.
- Geefhet opbouwen van een leernetwerk
voldoende tijd. Rome is ook niet in één
dag gebouwd...
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1 Tools
o Informatie scannen, zoeken en
vetwerken

lnteressante tools zijn: RSS-lezers zoals
iGoogle en Google Reader, social bookmarking via Delicious of Diigo, een dashboard
opzetten met Tweetdeck of Hootsuite.
o Pafticiperen in online professione/e

conversaties
Hierbij zijn online communities interessant.
Communities kun je vinden op Google of Yahoo groups, maar ook op Ning, bij Linkedln
groepen of in Yammer netwerken. Kijk eens
op Linkedln bij Dutch Health Network - het
netwerk voor Zorg en Welzijn in Nederland
(met op dit moment 23.700 leden) of bij
GGZ.

. Netwerken
Twitter is de netwerktool bij uitstek, maar
ook via Linkedln kun je netwerken.

.

Personal Branding

Personal branding werkt goed via TWitter en
via het opzetten van je eigen weblog waarop
je je kunt profileren als professional met
een bepaalde specialisatie. Hier vind

.ie bijvoorbeeld een weblog over autisme: www.

praktischautisme. nllweblog/archives/1

1

3

. Samenwerken en co-creatie
Samenwerken gaat goed in Google docs,
wiki's of via het samenwerken aan presenta-

Stap 2. Bepaal je belangrijkste strategie

Wat moet het je opleveren? Wil je je netwerk vergroten, in contact komen met
professionals met gelijke problemen
of juist met andersoortige professionals?
Zoek je inspiratie of vooral veel informatie? Wij onderscheiden in ons boeks vijf
belangrijke strategieën:
a.

Informatie scannen, zoeken en verwerken: le kunt informatie zoeken via

ties in Prezi. Bekijk eens de Verslavingswiki

zoekmachines, maar via je persoon-

(verslavin gswiki.org/Hoof dpagi na), een

lijke netwerk krijg je veel specifiekere
informatie. Zo kreeg ik (Joitske) via mijn
netwerk de link naar een belangrijk rap-

initiatief van Ready for Change.

de

juiste tool, is het vinden van relevante

communities, gelijkgestemde professionals en experts die jou goede informatie
gaan geven waar jij direct íets mee kunt in
je eigen praktijk.

Een vijf-stappen plan
We bieden je

in dit artikel een vijf-stappen

port over leerstijltesten die ik via Google
niet had gevonden6.
b. Participeren in online professionele
conversaties: Dit soort gesprekken vindt
veelal plaats in specifieke communities
(bepaalde platforms), maar kan ook
plaatsvinden via weblogs, waar reacties
geplaatst kunnen worden of via TWitter
middels hashtags en mensen die eikaar

plan om hier mee aan de slag te gaan.

volgen.

Netwerken: Door de snelheid van communicatie via sociale media leent het
medium zichbij uitstek voor netwerken.
Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld
op TWitter nieuwe mensen te gaan
volgen. Vaak horen we: 'lk ben lid geworden van Linkedln en heb een aantal
contacten, maar doe er eigenlijk niets
mee'. Om echt te netwerken via sociale
media is het belangrijk om in relaties te
investeren, door te reageïen en wellicht
ook een keer afte spreken.
d. Personal branding en profilering: Menno
Lanting -in zljn bo ek ledereen CËO- merkt
terecht op dat delen via sociaie media
een uitstekende manier is om te werken
aan je professionele profilering. Als je
gaat reageren, op welk soort vraagstukc.

Stap 1. Definieerje focus
Bepaal de vakgebieden en deelonderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. Zonder
goede focus is het makkelijk om (te) veel
tijd te verliezen aan sociale media. Het
duidelijk hebben van je belangrijkste

onderwerpen gaat je helpen om snel informatie te scannen (te kiezen wat je wel
en niet gaat lezen). Het gaat je ook helpen
keuzes te maken in de online communities waarin je actief wilt zijn en de relaties
waarin je online wilt investeren. Zo kun je
bijvoorbeeld vanuitje eigen focus kiezen
of je iemand op TWitter terug wilt volgen
door het lezen van de bio van deze persoon en zijn laatste tweets.

ken doe je dat
dan? Ga je bloggen
of een tweet sturen,
en zo ja \Maarover ga

je dan berichten? Deelnemen in sociale media op basis
van je professie dwingt je om professioneel kleur te bekennen en je expertise
te laten zien.
e.

Samenwerken en co-creatie: Sociale
media maken het ook mogelijk om
online makkelijk samen te werken aan
concrete projecten. Zo kun je bijvoorbeeld samen een wiki bouwen oveÍ een
bepaald onderwerp. De grootste (en
meest bekende) wiki is wikipedia. Het is
minder bekend dat je ook zelf een wiki
kunt starten met een aantal collega's.

Wii je starten en weet je niet waarmee,
dan helpt het om hieruit een of meerdere
strategieën te kiezen. Deze keuze gaat je
helpen om een staït te maken met het
verkennen van tools. Zo leent samenwerken zich voor het verkennen van een wiki,
personal branding voor het starten van
een weblog en netwerken voor het gebruik
van TWitter of Linkedïn (zie kader r).
Stap 3. Kies een aantal media waar je mee

wilt experimenteren
'Wanneer je niet kunt fietsen, is lopen
altijd sneller'. Wanneer je bepaalde tools

nietbeheerst, zuljeze ook niet snel gaan
gebruiken. Daarom is het goed om nieuwe
tools te verkennen. Zie kader r voor een
aantal voorbeelden van tools die bij een
bepaalde strategie passen. Na het maken
van een keuze is belangrijk dat je deze
tool(s) gedurende een bepaalde periode
uitprobeert. Kies bijvoorbeeid zoals in het
voorbeeld hierboven een maand waarin je

tijd besteedt aan Tï/itter. Aan het einde van
deze periode kun je dan besluiten of het iets
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Twitter, of Facebook? Een eenvoudige
definitie van een persoonlijk leernetweÏk

over hulpln deze rubriek vindt u bijdragen
via de
daarvan
verlening en ondersteuning
computer.

eu) en J'
S. Waqenaar (wagenaar@link2learn
(inÍo@joitskehulsebosch nl) zijn

Hulsebosch

adviseur op
beiden werkzaam als zelfstandig
professionaliseren
het gebied van leren en
zij het
met sociale media Samen schreven
profesvoor
medía
boek Fn nu online' Sociale
(Houten:
slona/s, organisatíes en facilitatoren
Bohn Stafleu van Loghum' 2010)'

