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2010
November 

Day 24  

In de lucht! Elke dag  tip om  te leren met   

social media. Nav ons boek En nu Online:   

http://bit.ly/fILWCZ. Elke 100ste follower   

gratis boek!.   

Wist je dat.. twitteraars volgen stimuleert   

dat je onverwachte inzichten combineert en je   

empathisch vermogen vergroot?.   
Day 25  

Heb jij al een RSS reader? Zou de nummer 1   

social media tool moeten zijn bij elke   

professional! Korte uitleg:   

http://bit.ly/3TTkp2.  
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Leren met sociale media wordt ook wel   

e-learning2.0 genoemd. Wilfred Rubens geeft   

een mooi overzicht van de trends:   

http://ow.ly/3fnwl.   
Day 26  

Kracht van social media is autonomie als   

lerende. Wat helpt jou om jezelf uit te   

drukken of feedback te krijgen? Te   

reflecteren?.   
Day 27  

Organiseer je een teleconferentie? Laat vragen   

stellen via een chat functie. Je zult zien dat   

typen veel laagdrempeliger is dan praten...  
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Day 29  

Linking makes a blog grow. Link to what you   

are talking about. Linked people will check you   

out.  Start a blogosphere:   

http://bit.ly/dVtX60.   
Day 30  

Zoek een keer in de twittergids,nl naar 2-3   

mensen uit een ander interesseveld om te   

volgen. Misschien nieuwe blik en 'unfollow' kan   

altijd!.  
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December 
Day 1  

Pak nu gewoon ons boek er even bij om een tip   

op te zoeken. Staat er vol mee :)   

http://bit.ly/i80FUG.   

Op zoek naar goede weblogs om te volgen? Kijk   

eens in  blogrole van iemand die je al volgt.   

Wie volgt hij of zij? Via via werkt goed!.   
Day 2  

Je kunt je twittter schoen zetten online   

(http://ow.ly/3iDmM) - maar laat je vooral   

eens inspireren door de lol - dus het kan ook   

luchtig..   

@saskiaverhag welkom op twitter! @oxfamnovib   

al gevonden? :).  
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Day 4  

Je kunt snel een privé berichtje sturen op   

twitter via d naam (bv d sibrenne) en het   

bericht. Dit is alleen te lezen voor de   

ontvanger.   
Day 6  

Scan, scan, scan. Je kunt niet alles lezen. En   

ontwikkel manier om goede berichten te   

markeren om later te lezen. Ik gebruik   

Instapaper.   

Bij managementboek.nl al gestegen van plek   

3000 naar 1686! In paar dagen tijd. Met ons   

boek En nu online... http://bit.ly/eEsjmm.  
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Day 7  

Zoek eens op of een schrijver die je goed vindt   

of iemand die je inspireert in je werk op   

twitter zit of blogt en ga hem/haar volgen!.   

ps op Twitter kun je 'find people' gebruiken,   

voor blogs bv. Technorati.com een zoekmachine   

voor blogs of zoek in google naar blogs.   
Day 8  

Heb jij een  busy of bursty werkstijl? Over   

mogelijkheden, improvisatie en experimenteren.   

Lees meer: http://bit.ly/9pUt21 Al uit 2007!.  
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Day 9  

Een leuke tool is ourstory.com hiermee kun je   

een visuele geschiedenis maken van je team,   

organisatie of community. Kan ook samen als   

groep.   
Day 10  

Anderen overtuigen van waarde social media?   

Kies voor klein experiment, ga uit van doel,   

besteed aandacht aan zorgen, toon je   

enthousiasme!.   
Day 11  

Volg je steeds meer mensen op Twitter? Maak   

een twitterlijst bv. van je collega's die je   

beter wilt volgen. Meer info:   

http://ow.ly/3nA18.  
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Day 13  

Zelf enthousiast over social media en wil je nu   

je manager overtuigen? Zet een RSS-lezer voor   

hem/haar op met nuttige sites en weblogs!.   

Want even more tips using social media for   

professional development? Jane Hart at   

@C4LPT: http://bit.ly/hP2ynm.   
Day 14  

Bij online trajecten zijn ijsbrekers ook heel   

belangrijk om makkelijk interactie op gang te   

brengen- hier vind je er 10   

http://ow.ly/3oMU3.   

Not that good in promoting, but I really think   

this book might be interesting for people   

#tulser.. En nu online...http://bit.ly/g6TxMJ.  

December - 2010

9 / 105 Created from Twitario

http://www.twitario.com/?diary=C4LPT
http://bit.ly/hP2ynm
http://www.twitario.com
http://ow.ly/3oMU3
http://twitter.com/#search?q=%23tulser.


Informal learning and social media is going to   

have a huge impact on the role of HRD in   

organizations!.   

Nog 1 volger! Dan gebruiken we   

http://tweetrandomizer.com/ om het gratis   

boek te verloten (zullen nog wel wat   

voorwaarden verzinnen :).   
Day 15  

Jawel! 100ste follower is er!! Zoals beloofd   

verloten we ons boek. Net getrokken en de   

winnaar is... sizousonline!!   

http://yfrog.com/h4giwp.  
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Day 16  

Faciliteer je een netwerk of training in Ning?   

Gebruik de member mix app om deelnemers te   

koppelen voor een opdracht   

http://bit.ly/hHEpLc.   
Day 17  

Alle links uit tweets makkelijk op een rij?   

Maak gebruik van Siftlinks:   

http://bit.ly/cepCid.   
Day 20  

Hoe overtuig je je manager dat social media   

nuttig is? Start voor hem of haar een handige   

RSS reader met links die interessant zijn.  
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Day 21  

“Play Is The Highest Form Of Research” ~   

Einstein - wees creatief en experimenteer af   

en toe met nieuwe media.   

Online facilitator heeft verschillende rollen-   

je kunt ze ook verdelen http://ow.ly/3rutF.   
Day 23  

Lees over de verschillende rollen van een   

online facilitator- welke zie je over het   

hoofd? http://ow.ly/3rBtI.   
Day 27  

Je hoeft niet altijd online te zijn! Een weekje   

zonder sociale media doet geen vlieg kwaad.   

Wij zijn er in 2011 weer met tips..  
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2011
January 

Day 3  

Benieuwd naar de invloed die je hebt via social   

media? Hier een overzicht van tools om daar   

meer zicht op te krijgen:   

http://bit.ly/hKMMyp.   
Day 4  

Gebruik van blogs in een leertraject kan   

reflectie stimuleren en een nieuwe laag   

communicatie op gang brengen. Onbeperkte   

expressie ruimte..   
Day 5  

Leren met sociale media vereist vaardigheden   

als kritisch kijken, focus, kiezen, je durven te   

laten verrassen, analyse en verbinden. Meer?.  
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Day 6  

Artikel van Jos Arets en Vivian Heijnen over de   

impact van Social Media op leren in   

organisaties. http://tinyurl.com/264k3f9   

synchroniseer.   
Day 7  

Een webinar kan krachtig social media   

onderdeel zijn in leertraject. Kort, life,   

boost. Eens proberen? a.s maandag:   

http://bit.ly/f2003N.   

@LeonieW leuk welke webinar software   

gebruiken jullie? Geeft vaak veel energie in   

een asynchroon traject!.  
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Day 10  

Eens een goede life chat meemaken? Aanrader   

is #lrnchat op donderdag 17.30 uur onze tijd.   

Meer info: http://bit.ly/11Am3.   
Day 11  

Zin om een middag met ons te werken? Over   

social media in leerprocessen? Dat kan op 20   

januari in Utrecht! http://bit.ly/ewcptU.   

sociale media zijn tijdslurpers...hou het zelf   

in de hand, kies tijd, zet de wekker of werk   

met lego blokken http://bit.ly/epG1IZ.   
Day 13  

Clay Shirky: "It's not information overload.   

It's filter failure" http://ow.ly/3D0FH.  
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Day 14  

Wil je online netwerk uitbreiden? Haak aan en   

bouw voort op f2f netwerk!.   
Day 15  

Zeven online ijsbrekers of energizers   

http://ow.ly/3Eo90.   
Day 18  

Tijd voor een testje: wat is jouw Getting   

Things Done- IQ? Georganiseerd of niet? Ik   

ben een captain en commander..   

http://ow.ly/3FBXD.  
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Day 19  

Je profiel aanmaken is makkelijker gevraagd   

dan gedaan. Hoe laat je zien dat je creatief   

bent? Denk ook eens aan beeld en geluid ipv   

tekst.   
Day 20  

Wil je zelf ook wel eens een tip kwijt of een   

vraag stellen over leren en socmed? Op onze   

nieuwe facebook pagina kan dat!   

http://ow.ly/3H0go.   

Hier nog een engels gedicht over leren met   

sociale media http://bit.ly/gcOnUT Enjoy!.  
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Day 21  

Herken je dat we online neiging hebben om   

sneller naar inhoud te gaan? En dat gesprekje   

over ditjes en datjes als niet zinvol gezien   

wordt?.   
Day 24  

Wiki's zijn fantastisch voor bevorderen   

samenwerking. Ook info uitwisselen, workshop   

organiseren, brainstorm. Vergelijk:   

http://bit.ly/33Zqg.   
Day 25  

RSS lezers zijn eigenlijk de vergeten groente   

onder de social media tools.. Hier zijn 5 goede   

RSS lezers http://ow.ly/3JEer.  
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Day 26  

Anderen eens een eer bewijzen? Vermeld hen in   

twitterbericht, blogpost. Zet naam op product   

wat je maakt. Interview ze voor je blog.   
Day 27  

Ik hoor steeds vaker dat organisaties Yammer   

gebruiken (interne twitter). Wil je dit ook   

doen? Hier zijn 40 case studies   

http://ow.ly/3L4yE.   
Day 28  

@yulmaperk er zijn ook alternatieven voor   

Yammer (=micro-blogging) of je kunt Yammer   

ook via internet gebruiken zonder het te   

downloaden..  
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February 
Day 1  

Je kunt nu ook vragen stellen en ervaringen   

delen op onze facebook pagina   

http://ow.ly/3N8T6.   

Even een korte enquete van maximaal 10   

vragen? Gebruik de gratis surveymonkey. Ook   

betaalde versie is goed. http://ow.ly/3NTeQ.   
Day 2  

Via @wilfredrubens goede site over gebruik van   

digital storytelling voor leren:   

http://bit.ly/snw7K.  
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Day 3  

Denk aan je online connecties als een   

'personal learning network'. wie inspireert   

je? hoe zou je het netwerk uitbreiden?   

http://ow.ly/3P66j.   
Day 4  

Sorry voor de vorige (verkeerde) tweet! Hier   

de goede: video over het principe van   

co-creatie (zelf na te doen)   

http://ow.ly/3QazE.   
Day 6  

@marionhoeffgen Yammer net als programma's   

verwijderen denk ik. Ik heb het zelf nog nooit   

uitgeprobeerd. succes!.  
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Day 7  

Gebruik sociale media creatief voor   

verandermanagement in organisaties (onze   

column op managementsite.nl)   

http://bit.ly/hVuQha.   
Day 8  

Tijd voor feedback: Wat vind je de leukste   

tips? Welke tips zou je meer willen zien? Klik   

hier om te antwoorden   

http://twtpoll.com/2zjzvd.   
Day 9  

Faciliteer je een leertraject of community in   

Ning? Je kunt de 'invite' tab ook weghalen.   

Hier de instructie http://ow.ly/3T0Yb.  
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Pas 6 antwoorden: graag klikken mensen en 1   

vraag beantwoorden om ons wat feedback te   

geven (kost 1 minuut!)   

http://twtpoll.com/2zjzvd.   
Day 10  

Als mensen social media niet privé gebruiken   

is het lastiger in organisaties te introduceren   

(en nog 4 andere redenen) http://ow.ly/3THZn.   

Uitslag na 21 stemmen, interesse in sociale   

media in de organisatie   

http://twitpic.com/3y9i1p. Je kunt nog   

stemmen http://twtpoll.com/2zjzvd.  
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Day 11  

The illiterate of the 21st century will not be   

those who cannot read and write but those who   

cannot unlearn and relearn Toffler via   

@2learn2.   

(or those who cannot tweet?.. ) :).   
Day 14  

Hier een gratis download van het boek   

Easycratie van Martijn Aslander en Erwin   

Witteveen  http://ow.ly/3Vzcw.   
Day 15  

Onze poll is gesloten; 23 stemmen; 43% wil   

meer tips over sociale media in de   

organisatie- gaan we doen!.  
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Deze bv: Godfried Knipscheer (@godje) heeft   

Drupal en Yammer ingezet om kennisdeling   

binnen een afdeling te bevorderen   

http://bit.ly/hDmZ8X.   
Day 16  

Met laytr.com kunnen deelnemers aan een   

leertraject zichzelf een mail sturen in de   

toekomst (eg einde of na het traject)   

http://ow.ly/3Xv8M.   
Day 17  

Je kunt zeker wel leren via Twitter! Leren   

door toeval: http://bit.ly/gFITUR Voor   

bronnen hoe je Twitter kunt gebruiken:   

http://ow.ly/3Y3PX.  
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Day 18  

198 volgers: bij 200 maar weer een boek   

verloten onder onze volgers: Connect van   

Menno Lanting doen?.   

“Onderzoek waar je doelgroep is. Zitten ze op   

twitter en facebook? Breng die dan samen"   

Advies van Doenersnet @oxfamnovib   

http://ow.ly/3YRet.   
Day 21  

Faciliteer je een online netwerk met een Ning?   

Wees voorzichtig met groepen- zijn heel lastig   

actief te krijgen. http://ow.ly/40bkd.  
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Day 22  

Voorbeeld van het gebruik van LinkedIn groep:   

Netsquared. Wist je dat je subgroepen kunt   

maken? http://ow.ly/40TVN.   
Day 23  

Superleuk ideeënboek! Sociale media in het   

onderwijs (pdf), een initiatief van   

@ernomijland. #smiho http://bit.ly/gsMZ4H.   
Day 24  

Leuke wiki over opleiden met sociale media- je   

kunt zelf ook voorbeelden toevoegen (mijn   

goede voornemen) http://ow.ly/42qe5.  

February - 2011

27 / 105 Created from Twitario

http://ow.ly/40TVN
http://www.twitario.com/?diary=ernomijland
http://twitter.com/#search?q=%23smiho
http://bit.ly/gsMZ4H
http://www.twitario.com
http://ow.ly/42qe5


Day 25  

Session about social media for advocacy   

finally taking place see wiki   

http://www.socialemediavoorpleitbezorging.wiki-   

spaces.com.   

Zin om eens glogger te worden?   

http://bit.ly/9Uw6OE Een mooie tool om te   

gebruiken als je jezelf wilt presenteren.   

Daarna delen met anderen!.  
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March 
Day 1  

10 fun videos die je in een training of   

opleiding kunt gebruiken http://ow.ly/45mjl.   
Day 2  

Is jouw manier van lezen ook verandert door   

internet? Je hersenen gaan anders werken!   

Leestip: hoe onze hersenen omgaan met   

Internet!.   
Day 3  

Voorbeeld van een cursus in 6 tweets   

http://twitter.com/ISD20/favorites en hier   

de uitleg http://ow.ly/46W7w. Interactiever   

nog leuker?.  
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Day 4  

Leuk initiatief van @Jacintha: wiki voor   

verzamelen kennis en ervaring over gebruik   

sociale media en leren: http://bit.ly/gY3UNw   

Doe je mee?.   
Day 7  

We vieren onze 200 volgers! @BramVH1 (Bram   

van Hasselt) krijgt het boek van Connect   

(eerlijk geselecteerd via tweetrandomizer).   

Adres via DM.   

Zou je actiever willen zijn in de wereld van   

sociale media? Kies een vast knutselmoment,   

bv. elke ochtend een half uurtje of   

vrijdagmiddag.  
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Day 8  

Mooi initiatief van Jane Hart. Ze start een   

Yammer community over sociale media en leren.   

http://bit.ly/dKLnBC Zie ik je daar online?.   
Day 9  

Onze eerste 100 tips zijn nu ook als dagboek   

in pdf vorm te downloaden   

http://bit.ly/fOW2jY. Voor iedereen die het   

begin gemist heeft..   
Day 10  

Profiel op LinkedIn, maar verder niets? Zorg   

voor regelmatig beweging (tweet, artikel,   

groep, vraag). Zo blijf je onder de aandacht.  
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Day 11  

Tweets bewaren? Dat kan oa. met   

backupify.com,  twapperkeeper.com of maak een   

twitter dagboek via twitario.com (laatste is   

heel makkelijk).   

RT @moniquekorenhof: Toolkit netwerkleren is   

klaar. Binnenkort op site #rdmc #eclo   

#netwerkleren.   
Day 14  

veel informatie over twitter chats via   

@nancywhite http://ow.ly/4cyys.   
Day 15  

Met flipcamera http://bit.ly/hoFGif heel   

gemakkelijk video maken (kwaliteit!) en online   

plaatsen. Laagdrempelig voor geinterviewde.  
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Weet niet wat hier aan de hand is. Link werkt   

weer niet. Excuus! Met de hand:   

http://www.theflip.com.   

RT @saskiatjepkema Nieuwe datum   

boekpresentatie 'En nu...online!' van   

@sibrenne & @joitske 8 april! Aanmelden kan   

via  http://t.co/oMlbDAr.   
Day 16  

Mooie wiki met voorbeelden van sociale media   

in organisaties. Categorie communicatie ook   

interessant voor leren   

http://wiki.tribewise.nl/.  
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Day 17  

Google.docs heel prettig tool om samen aan   

document te werken. Hier uitleg online   

discussie tijdens werken. Mo… (cont)   

http://deck.ly/~xRmME.   

RT Mooie wiki met voorbeelden van sociale   

media in organisaties. Categorie communicatie   

ook interessant voor leren   

http://wiki.tribewise.nl/.   
Day 18  

Na de flip (camera) tip: hier voorbeeld van   

flip en wiki gebruik voor het maken van tijdens   

bijeenkomst 'flipumentaries'   

http://ow.ly/4h1Xc.  
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RT @den_blijker: De Boertiengroep zoekt een   

Adviseur Leren & Ontwikkelen:   

http://tinyurl.com/6kffv3z #vacature.   
Day 21  

Maak eens een lijst op twitter (rechterkant)   

met creatief of innovatie en volg daarin een   

aantal mensen die je normaal niet zou   

volgen..   

Wil je meer weten over 'mobile learning'? Dan   

kan deze nieuwbrief mooi vertrekpunt zijn:   

http://bit.ly/fs8J0M.   
Day 22  

@gbuysschaert dank je voor de aanbeveling! Ik   

geloof dat wel het goed doen in België te zien   

aan onze volgers..  
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Online leren... goed artikel over  gebruiken   

kracht #netwerkleren. Doorlezen tot eind.   

Daar zit wat je aan he… (cont)   

http://deck.ly/~x212G.   
Day 23  

Gebruik twitter eens als zoekmachine ipv   

google. Hier is een filmpje hoe je dit kunt   

doen   

http://www.youtube.com/watch?v=0VzGIICDgs0.   
Day 24  

Artikel boodschap 'leernetwerken via sociale   

media, maar applicaties schieten toch vaak   

tekort als het gaat om leren:   

http://bit.ly/hCySUB.  
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Day 25  

Wil je een online chat organiseren met tekst?   

Begin dan met een aantal regels, zodat mensen   

weten hoe en wat goede bron:   

http://ow.ly/4m77A.   
Day 28  

Iets doen met digitale verhalen? Hier vind je   

allerlei bronnen. Ik wil zelf er ook wat meer   

mee doen http://ow.ly/4nxDV.   
Day 30  

Vraag je je af wat je wel en niet kunt   

twitteren? Bedenk of je het zou vertellen in   

de koffiepauze. Koffiepauze proof?   

http://ow.ly/4pxn6.  
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Day 31  

Zorg voor een 'affirmative topic' bij het   

bouwen van een online kennisnetwerk. En:   

verleiden en aantrekkelijk zijn.   

http://bit.ly/hEaUDk.  

March - 2011

38 / 105 Created from Twitario

http://www.twitario.com
http://bit.ly/hEaUDk


April 
Day 1  

Freud: "thought is action in rehearsal" (en   

tweets zijn gedachten in 140 karakters..   

hebben dus invloed op actie..).   
Day 4  

Een filmpje met 7 slimmerkunde tips   

http://ow.ly/4soGr (via @attapit). Het boek   

kun je voor 7,50 bestellen http://ow.ly/4soHM.   
Day 5  

Meer interactie op blog? Prachtig wat   

@gerdriesen doet bij nieuwe blog:   

http://bit.ly/etbQOT Nodigt heel specifiek   

mensen uit tot reactie!.  
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Day 6  

Als je op Facebook zit, kun je op ons daar ook   

volgen (klik op I like this)   

http://ow.ly/4uaNM. We zien graag vragen en   

opmerkingen!.   
Day 7  

Hoe kun je een Personal Learning Network   

bouwen met behulp van social media tools?   

Goed artikel hierover va… (cont)   

http://deck.ly/~tVmYI.   
Day 8  

2 goede manieren om Twitter te volgen zijn via   

hootsuite.com of Tweetdeck.com. Hiermee kun   

je kolommen maken om bepaalde hashtags te   

volgen.  
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Hier is een uitleg van hootsuite (wat ik   

gebruik en super vind); in het engels   

http://ow.ly/4vOpM.   

Vier tools bruikbaar om Twitter gebruikers te   

vinden die bij jouw behoefte aansluiten:   

http://bit.ly/cWHDbR Bekijk KLOUT eens!.   
Day 11  

Aantal tips van mij om de stroom informatie   

via sociale media te 'filtereren'. Hoe drink je   

uit een brandweerslang? http://ow.ly/4xj3D.   

Goed om over na te denken:  hoe meten we de   

impact van informeel leren in het werk? Kasper   

Spiro doet hier ee… (cont)   

http://deck.ly/~D84br.  

April - 2011

41 / 105 Created from Twitario

http://ow.ly/4vOpM
http://bit.ly/cWHDbR
http://www.twitario.com
http://ow.ly/4xj3D
http://deck.ly/~D84br


Day 12  

Handige site met overzicht tools om werken   

met Twitter makkelijker te maken:   

http://bit.ly/4sLE5L.   

Wil je je LinkedIn contacten eens in beeld   

brengen? Maak een 'InMaps'! Mooi om clusters   

van contacten te zien! De mijne:   

http://t.co/Zx968IY.   
Day 13  

Gratis te downloaden Ebook met 50 twitter   

tips om direct toe te passen   

http://twittertips.eu/.   

@brittvc en schattig is tie!.  
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Day 14  

Zou mooi zijn ook voor jezelf te maken:   

Slideshare over hoe jij pers. ontw. vormgeeft   

met sociale media. Moo… (cont)   

http://deck.ly/~7EpTT.   
Day 15  

En wat zijn jullie gouden tips? Ik nodig je uit   

om 5 minuten te nemen een leuke tip te delen   

hier http://ow.ly/4AQbb Mag met of zonder   

naam.   

RT @guijti: Rakontu free software for small   

groups analysing stories Café and library in   

one http://tinyurl.com/3l3w49a.  
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Day 18  

Als je tweet begint met @ (bv. @sibrenne)   

gaat de tweet alleen naar jouw followers die   

Sibrenne ook volgen. Meer info:   

http://ow.ly/4BUjW.   

We hebben 2 tips binnen van 1 volger.. Jullie   

hebben vast eigen tips!! Deel hier:   

http://ow.ly/4CjC7.   
Day 20  

Interessante vraag: wat is de beste tijd om   

te twitteren? En wanneer stuur je een   

retweet? Wat richting: http://bit.ly/hgSYsp.  

April - 2011

44 / 105 Created from Twitario

http://www.twitario.com/?diary=
http://www.twitario.com/?diary=sibrenne)
http://ow.ly/4BUjW
http://ow.ly/4CjC7
http://www.twitario.com
http://bit.ly/hgSYsp


Day 21  

Aan de slag met sociale media richtlijnen?   

Hier @erwinblom over offensieve ipv defensieve   

richtlijnen: http://bit.ly/hXIE6R.   
Day 22  

De drie belangrijkste twitter dashboards   

uitgelegd door @jeroendemiranda Tweetdeck,   

Hootsuite en Seesmic http://ow.ly/4ETIQ   

Kies 1 van de 3!.   
Day 25  

Er is een nieuwe HRD community: hrdpipl.nl en   

ook te volgen op twitter via @hrdpipl.   

Probeer niet 10 nieuwe tools tegelijk uit (dan   

ga je er nul gebruiken) maar wel af en toe   

eens wat nieuws.  
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Day 26  

YamJam is gerichte discussie op Yammer,   

waarbij deelnemers op zelfde moment gericht   

kennis en ideen uitwissele… (cont)   

http://deck.ly/~xDZbB.   
Day 27  

Werk je in een team veel online? Geef eens   

iemand de 'technology steward' rol om   

specifiek aandacht te besteden aan een tool   

ondersteuning.   

Net ontdekt: Live Online Learning. Ben   

benieuwd! http://bit.ly/lolafg.  
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Day 28  

Al twittergebruiker of plan om..? Hier   

prachtig overzicht tools die twitteren   

ondersteunen: http://bit.ly/hKNqIm. Klikje en   

je weet meer!.   
Day 29  

Zoek je een gratis alternatief voor een Ning   

community? Kijk dan eens naar groupsite.com.   

Voordeel: delen van documenten is makkelijk.  
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May 
Day 2  

Ik heb het dikke boek society3.0 in huis. Hier   

een review. http://ow.ly/4KZAd Je kunt het   

ook gratis downloaden of de app downloaden.   
Day 3  

Interessant webinar/gesprek gehad over rollen   

als community manager. Dit beeld als   

vertrekpunt: http://bit.ly/gGSR2s Dank je   

@joostrobben!.   
Day 4  

Heb je vaak het gevoel dat je achterloopt of   

dingen mist via sociale media? Besef dat   

jezelf in controle bent hoe en waneer je   

participeert.  
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Day 5  

Werk je met virtuele teams? Hier een artikel   

met 5 valkuilen en tips om die te voorkomen:   

http://bit.ly/fZfuPi.   
Day 6  

Een opgeruimde inbox geeft ruimte voor   

participatie in sociale media: tips voor   

opschonen en bijhouden http://ow.ly/4OrYO   

via @bgetraining).   

Nu 14 deelnemers, nog 4 plaatsen bij middag   

over sociale media voor facilitatoren op 19   

mei.. http://ow.ly/4OtVE.  
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Day 7  

RT @nielvanmeeuwen: RT @jpressler I just   

tweeted in my head, or had what they used to   

call "a thought".   
Day 9  

Verwerk eens een online test in een   

leertraject of workshop Zie bv. de   

kernkwadranten test http://tvdd.nl/seg Meer   

tests via http://tvdd.nl/.   
Day 10  

Kom je blogpost tegen die je echt wilt lezen   

maar nu geen tijd? Gebruik je 'Instapaper'   

programma! http://bit.ly/dsK3gH en lees   

later!.  
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Day 11  

Veel manieren waarop je sociale media kunt   

inzetten als facilitator/trainer   

http://bit.ly/jTmViV.   
Day 12  

Een twitter account en nu de vraag wat ermee   

te doen? Erg leuke video van Nancy White en   

Suzy over 'magic of Twitter':   

http://bit.ly/gNhM6l.   
Day 13  

Met http://www.wisestamp.com/ kun je je   

email handtekening dynamisch maken- bv.   

automatisch je nieuwste blogpost erin zetten.  
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Day 16  

Video van Jonathan Finkelstein (snorkelend)   

over ondertitelen (of meetypen) bij synchrone   

teleconferenties of webinars   

http://ow.ly/4V04U.   
Day 17  

Al een wat gedateerde blogpost over Prezi,   

maar ik haalde er nog wel heel handige tips   

uit: http://bit.ly/b0JEwA.   
Day 18  

Twitter effectiever gebruiken via (@wrubens)   

http://ow.ly/4WeYJ.  
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Day 19  

Meer leren over social media om effectiever en   

slimmer te kunnen werken? Jane Hart biedt   

prachtige kans: 30 da… (cont)   

http://deck.ly/~PSzFA.   
Day 20  

Nieuwe vorm van faciliteren: organiseer een   

blogkermis: stimuleer een groep tot   

blogreflecties over 1 onderwerp   

http://ow.ly/4YTme.   
Day 23  

Bloggen is gelukkig geen hype meer, blijven de   

echte bloggers over! Hier een goede starters   

gids (ook voor organisaties)   

http://ow.ly/50tMh.  
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Ha @gerdriesen! CoZoLo lijkt mij best   

voorbeeld van blogkermis. Variant is   

verschillende bloggers uitnodigen tot reageren   

via hun weblog.   
Day 24  

Ik gebruik social media eigenlijk alleen   

werkgerelateerd. Maar zoek je naar manieren   

om werk en prive te schei… (cont)   

http://deck.ly/~0hJ32.   
Day 25  

Ontwerp van webinars als effectieve   

leermomenten - praktische tips en ervaringen   

van Beth Kanter http://ow.ly/51pAn.  
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Day 26  

Verzoek @marielrondeel: hoe zet je tweet klaar   

voor later? In TweetDeck: Maak tweet en klik   

op symbool klokje naar knop 'Send'. Soms   

handig!.   
Day 27  

Mooi overzicht hoe je filmpjes kunt zoeken voor   

je les, training of presentatie door   

@kennisnet http://ow.ly/54d1K.   
Day 30  

Wil je graag weten hoeveel mensen er op je   

link klikken? Bit.ly is een goede service   

hiervoor, je kunt zelfs zien wie de link ook   

plaatsen.  
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Day 31  

Bekend met Wonder Wheel? Typ woord in   

Google. Klik links op 'more search tools'.   

Klik op Wonder Wheel. Soort mindmap   

http://yfrog.com/gy8fep.  
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June 
Day 1  

Twitter moe? Iets geks gezegd? Met   

twitterwipe (http://twitwipe.com/) ben je ze   

zo weer kwijt! #ennuonline.   
Day 2  

Twitter als tool bij reflectie op leerervaring.   

Eens overwogen? Paar mooie voorbeeldvragen   

van @JaneBozarth:   

http://www.twitpic.com/5187g4.   
Day 6  

Ik krijg veel vragen als: kan ik iemand zomaar   

'unfollowen'? Hier wat richtlijnen voor social   

media etiquette http://ow.ly/5aK55.  
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Day 7  

RT @guidovandewiel: Nog paar plaatsen voor   

mijn dagworkshop 'Professioneel bloggen' bij   

#nvo2. Ook voor niet-leden   

http://bit.ly/m0WTgf.   

Tien tools voor stimuleren samenwerking,   

e-learning, kennisdelen en informeel leren. Wel   

weer wat nieuwe tools! http://bit.ly/3YnsHx.   
Day 8  

Keuzes maken qua aandacht: Hans Gruijter   

@bikey1961: Ik kies voor twitter en volg daar   

maximaal 120-130 mensen http://ow.ly/5cKak.  
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Day 9  

Een mooie manier om je Facebook netwerk te   

visualiseren: The museum of me:   

http://intel.ly/ioZGL4.   
Day 10  

Ben jij een amfibie facilitator of een paars   

overgangsbeest? http://ow.ly/5dSk8.   
Day 14  

Om de week losjes te beginnen: Tetris met je   

LinkedIn contacten: http://bit.ly/m2N1tf Via   

@clp4t.   
Day 15  

Tips om een conferentie gratis (& zonder   

vliegen!) te volgen.. minder intens maar toch   

leuk http://t.co/yy3XfcR #ennuonline.  
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Day 16  

Gezamenlijk een e-book schrijven? Hier een   

mooi voorbeeld van hoe dit kan werken:   

http://bit.ly/jCugUu.   
Day 17  

Met tagxedo.com kun je een wordcloud maken in   

de vorm van een hand, appel of gezicht. Hier   

de handafdruk van #ennuonline   

http://ow.ly/i/d45M.   
Day 20  

Super blogtips- waar je allemaal over na moet   

denken - bv. hoe persoonlijk wil je worden?   

http://ow.ly/5m5xw #ennuonline #blogpraat.  
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Day 21  

Gebruik je Facebook en vraag je je of hoe je   

dit meer kunt gebruiken in een leeromgeving?   

@C4LPT heeft hier ee… (cont)   

http://deck.ly/~0xAtN.   
Day 22  

Tip voor teams/organisaties: begin niet met   

een tool uitproberen maar met een uitdaging,   

probleem of project en brainstorm over social   

media.   
Day 23  

Eens reflecteren op je gebruik van Twitter?   

Hier een Twitter-check: http://bit.ly/kxiyuk   

Helpt echt om tot verbetering te komen!.  
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Day 24  

Je aantal volgers doet er niet toe voor je   

invloed op twitter, wel het aantal mentions en   

retweets, dus monitor dat!   

http://bit.ly/khRWMM.   

Een aantal twitter tips gebaseerd op   

wetenschappelijk onderzoek, zoals doe eens een   

twitter audit http://ow.ly/5nVrn #ennuonline.   
Day 27  

Ludieke actie om medewerkers te triggeren in   

social media gebruik? Bak tips in   

gelukskoekjes! http://ow.ly/5qRqr #ennuonline.   

ps hier het recept van de gelukskoekjes..   

http://ow.ly/5qRtd.  
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Day 28  

Door intimiteit en intimidatie worden we   

verleid of gedwongen tot delen van intiem   

kapitaal. Hoe ver ga jij? Tip: boek   

#echtevrienden.   
Day 29  

Wil je meer met sociale media in je   

organisatie? Bouw een goede relatie op met de   

IT-afdeling en zoek samen naar voordelen   

#ennuonline.   
Day 30  

Kleine communities zijn vaak sterker dan   

grote. Richt je op onderlinge verbinding en   

werk met groepen in community. Bouw   

exclusiviteit in.  
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July 
Day 1  

'Echte vrienden' van Stine Jensen is een mooie   

beschouwing over facebook vrienden of   

net-niet-vrienden http://on.fb.me/iYvn7X   

#ennuonline.   

@en_nu_online gaat de maand juli #offline..   

wel komt elke week nog een 'gouweouwe' tip   

voorbij. Augustus hebben we @naomidenbesten   

te gast!.   
Day 7  

Gratis download van het boek Easycratie van   

Martijn Aslander en Erwin Witteveen   

http://ow.ly/5tORf.  
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Day 14  

Mooi overzicht hoe je filmpjes kunt zoeken voor   

les, training of workshop sessie   

http://ow.ly/5tPh7.   
Day 21  

Twitter effectiever gebruiken via (@wrubens)   

http://ow.ly/5tP5z.   
Day 28  

Een filmpje met 7 slimmerkunde tips   

http://ow.ly/5tP9q (via @attapit). Het boek   

kun je voor 7,50 bestellen http://ow.ly/5tP9r.  
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August 
Day 2  

Wil je een online een synchrone creatieve   

sessie organiseren? Probeer eens Twiddla   

http://bit.ly/N7PJa of Spiderscribe   

http://bit.ly/jxObDP.   
Day 4  

Met Google+ kan je kennis delen in kleine   

groepen, bijv. vakcollega's of mensen met   

dezelfde passie.  Een introductie:   

http://bit.ly/itsiXa.   

RT @joitske: Ha, we zijn terug van vakantie en   

hebben ivm zwangerschapsverlof van @sibrenne   

een gasttweetster: @naomidenbesten!.  
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Day 5  

“Verbinding maken is prachtig. Jezelf   

loskoppelen is subliem”. Quote van kunstenaar   

Paul Chan.   
Day 8  

De zomer gebruiken om je linkedIn profiel bij   

te werken? Hier een mini-cursus over je   

summary en specialties http://ow.ly/5XxnH.   
Day 9  

TED video: Stefana Broadbent vertelt hoe   

internet en sociale media hechtere relaties   

mogelijk maken http://youtu.be/_Lk5nU8FrXo.   
Day 10  

Aantal twitter cartoons door Rob Cottingham   

http://ow.ly/5Yt5e.  
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Day 12  

Worstel je met paswoorden? Met 1password kun   

je veilig je paswoorden bewaren, zie   

http://ow.ly/61reQ.   

oh nee in het nederlands zeg je natuurlijk   

wachtwoord! Dus met 1 password kun je   

wachtwoorden bewaren http://ow.ly/61rim.   
Day 13  

Leuke zomer- of leeractiviteit: zoeken en   

verstoppen van berichten en voorwerpen met   

Geocaching http://t.co/YePI2F7 &   

http://t.co/idyzeKV.  
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Day 15  

Zo kun je ook samenwerken aan problemen:   

wiskunde stelling opgelost door 27 mensen via   

blogs en wikis http://ow.ly/62F0d #ennuonline.   
Day 16  

Een thuiskok uit New York gebruikt Google+ om   

online kooklessen te geven   

http://t.co/i3DhNl3  Welke leeractiviteit zou   

jij organiseren?.   
Day 17  

De basis van twitter duidelijk uitgelegd in   

gratis module van 7 min. Even een account   

aanmaken en klik per onderwerp   

http://ow.ly/65a4c.  
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Day 18  

Een voordeel van Ning als netwerksite voor een   

groep of cursus is dat je de lay-out goed kan   

aanpassen aan jouw stijl: http://t.co/4iH8YvW.   
Day 19  

Meer leren over online faciliteren? Misschien   

is onze nieuwe leergang 'leren en veranderen   

met sociale media' interessant   

http://ow.ly/67epS.   

Social media: Survival of the Focused? Hoe   

maak jij keuzes? Bedenk eens welke   

communities belangrijk zijn voor je en veel   

opleveren.  
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Day 22  

Alle filmpjes voor training of workhop (uit de   

LinkedIn groep 'dutch training professionals')   

hier mooi op een rijtje http://ow.ly/68AmB.   
Day 23  

@sandermaven dank voor het delen van de   

blogpost! Joitske.   

TED video: Adam Ostrow vertelt over wat je   

achterlaat op sociale media en wat ermee zou   

kunnen gebeuren als je sterft   

http://t.co/e3GCAJK.   

@karinolij ha karin, ben benieuwd waarom je   

ons niet meer volgt? Helpt ons misschien tips   

te verbeteren, Joitske.  
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@Lex_Sijtsma ha lex je volgt ons niet meer?   

Kun je aangeven waarom, helpt ons de tips te   

verbeteren! gr. Joitske.   
Day 24  

To tweet or not to tweet at work: met oa.   

informatie over gevaren waar organisaties op   

moeten letten. http://ow.ly/6beJy #ennuonline.   
Day 25  

Wil je tweets, bijvoorbeeld met # van een   

evenement bewaren? Gebruik Archivist   

http://t.co/zF42Hcw, bewaart tweets vanaf   

instelmoment.   

Ebooks lezen of bekijken? (.epub) Dat kan op   

je computer via Adobe Digital Editions. Gratis   

download: http://ow.ly/6cY8p.  
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Day 26  

Ebooks lezen of bekijken? (.epub) Dat kan op   

je computer via Adobe Digital Editions. Gratis   

download: http://ow.ly/6cYcv.   
Day 29  

17 denkers twitteren het antwoord op de   

vraag: hoe verandert internet jouw manier van   

denken? http://ow.ly/6fdhQ #ennuonline.   
Day 30  

Op zoek naar oude tweets die je via Twitter   

niet meer kan vinden? Dat kan via Topsy   

http://topsy.com/ Tip: klik rechts op 'All   

time'.  
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Day 31  

Wat veel mensen niet weten: als je tweet   

begint met @naam is die tweet alleen   

zichtbaar voor die persoon en wie jullie beiden   

volgt.  
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September 
Day 1  

TED video: Rebecca MacKinnon vertelt over het   

zoeken van een balans tussen vrijheid en   

controle van wat we online doen   

http://t.co/nlcBYeC.   

Wegens annulering nog 1 plekje vrij bij   

brainstorm voor leergang met @Loesjenl. Di 6   

sept 13.30 Interesse in leren met sociale   

media? 1/2.   

En wil je graag meestormen 6 sept in Utrecht?   

Stuur dan even een reactie of mailtje. (2/2).  
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Day 2  

Quote Lynda Gratton from the SHIFT: "It's   

not narcissistic to build a trusted personal   

brand (as professional) - it's vital.."   

#ennuonline.   
Day 5  

For virtually any task, performance improves   

with practice ~ Robert Proctor and Kim-Phuong   

Vu - dus online veel gaan doen en fouten   

maken!.   
Day 6  

Zoek je tweets in een specifieke taal, gericht   

aan iemand of met een vraag? Zoek hier   

http://t.co/tu7fqCn of met tags   

http://t.co/linM0z9.  
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Day 7  

Hashtags: wanneer wel en wanneer niet?   

http://ow.ly/6nvQE (via @angarant)   

#ennuonline.   

@jstielstra Ha, leergang gaat volgend jaar   

wrschlijk ook wel draaien en webinars   

tussendoor- hou je op de hoogte! gr. Joitske.   
Day 8  

Meer bezoekers op je website of blog? 4 goede   

tips: Create, Give, Borrow & Circulate   

http://t.co/P1hSOd9 via @the99percent.   
Day 9  

Idee: een nieuwe tool luchtig introduceren in   

de organisatie dmv een 'jacht op de schat'.   

Hier Yammer voorbeeld: http://t.co/KCSo6kv.  
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Day 12  

Begin niet met het bouwen van een online   

netwerk als je het nodig hebt (voor een vraag,   

stemmen). Dat is te laat. Start vanuit   

interesse.   
Day 13  

Vizualize.me zet je LinkedIn profiel om in een   

mooie infographic. Nu nog in beta; je kunt je   

emailadres invullen als je nieuwsgierig bent!.   
Day 14  

Je twitter netwerk uitbreiden kan door bv.   

mee te doen aan #ff (Follow Friday) en tips   

van bekenden op te volgen. Uitleg:   

http://ow.ly/6tP3Y.  
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Day 15  

Samen online leren en werken op creatieve   

wijze kan nu ook met Prezi Meeting!   

Uitproberen? Zie http://t.co/dshvoNmK &   

http://t.co/EHzWQrqN.   
Day 16  

Een grappige video voor de vrijdag: over   

blackberries, apple etc. http://ow.ly/6w2jT   

#ennuonline.   
Day 19  

Voor 70 euro sociale media profielfoto's laten   

maken voor een professionele uitstraling   

http://ow.ly/6xw4D (ps -we krijgen geen   

commissie!).  
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Day 20  

wist je dat je ook vragen kunt stellen of   

reageren via het gebruik van de hashtag   

#ennuonline?.   

Denk je erover om een blog te beginnen?   

Ernst-Jan Pfauth schreef hiervoor een heldere   

& leuke online startgids http://t.co/G0wJozgw.   
Day 21  

Op safari naar emoties in sociale media   

http://ow.ly/6AmYA (via @getting_data)   

#ennuonline.   

RT @elsua: “@DavidGurteen: Dilbert on   

checking email while having a conversation   

http://t.co/JHPHBUnn #ennuonline.  
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Day 23  

Zou je meer kunnen met sociale media in jouw   

organisatie? Zoek de pioneers en   

enthousiastelingen (incl. IT-afdeling)- en   

brainstormen maar!.   
Day 26  

leer over de nieuwe facebook veranderingen via   

cartoons... http://ow.ly/6F2iS.   

.@twitjankok en jij bent de 500e volger van   

@En_nu_online! Wil je graag het boek of een   

ander boek? stuur je adres in DM.   

Het organiseren van een introductie programma   

kan ook op een 'transmedia' manier   

http://ow.ly/6EhMp gebruik blogs, wikis,   

games #ennuonline.  
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Day 27  

Wist je dat je met je LinkedIn profiel ook   

snel een mooi CV kan aanmaken? Je kunt kiezen   

uit 11 stijlen http://t.co/jq6mZ9Sa.   
Day 28  

Maak een evaluatie visueel (bv op whiteboard   

in teleconferentie/webinar):   

http://ow.ly/6GXUs #ennuonline.   
Day 29  

Wil je online aan anderen iets uitleggen? Met   

Zipcast combineer je slides, chat & video Zie   

http://t.co/zFIz7wlO & http://t.co/80tsHbhy.  
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Day 30  

Onderwijs innovatie: leren in 2020 gaat via   

apps en je bouwt een eportfolio wat lijkt op   

facebook http://ow.ly/6JfJt.  
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October 
Day 3  

Een online community creeëren rond een   

onderwerp? Lees hier een mooi voorbeeld van   

een linkedIn community http://t.co/kizPFVRP   

#ennuonline.   
Day 4  

Voor wie het boek nog niet heeft (maar jullie   

allemaal natuurlijk! ;) 'En nu online' in de   

aanbieding voor 19,95 http://ow.ly/6MBJ8.   
Day 5  

Loesje over sociale media   

http://t.co/7MXSZpLB.  
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Day 6  

Schrijf spontaan een LinkedIn aanbeveling voor   

iemand - hier wat tips http://t.co/xRKAdMDc   

(via @suzannemeijl) #ennuonline.   
Day 7  

Een @loesjenl tip voor het weekend..   

http://ow.ly/6Qdv6.   
Day 10  

Een nieuwe taal leren? Probeer livemocha eens   

uit- interactie met native speakers   

http://t.co/6JtQMU9l #ennuonline.   
Day 11  

Vanaf nu een archief aanmaken voor je tweets?   

Sla ze op in je agenda met Twistory!   

http://t.co/AY5vg8UB.  
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#Ford and #Toyota in top 50 best global   

#brands:  2011 Best Global Brands report   

http://t.co/IcmKWorP.   
Day 12  

Veel korte gratis modules om meer te leren   

over bv. facebook, skype of google docs   

http://t.co/FQUt0icL (basisniveau) via   

@T_Trabach_SG.   
Day 13  

In Tweetdeck kun je nieuwe volgers volgen: Add   

column - Core - New followers. Goede manier   

voor uitbreiden netwerk!.   
Day 14  

Nog een Loesje poster: over LinkedIn en   

Facebook http://t.co/vAKYefRs #ennuonline.  
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Day 17  

Makkelijk afgeleid op internet en je wilt toch   

een boek/artikel/rapport schrijven. Hier zijn   

10 tools die je helpen: http://t.co/GKOEgt43.   
Day 18  

In boek #durftevragen kun je lezen hoe je   

overwaarde benut. En hoe #durftevragen ons   

land heeft veroverd: http://t.co/6JSzAQ4G.   
Day 19  

Een nieuwe twitter achtergrond kun je maken   

met themeleon http://t.co/VAYsH8JJ (via   

@naomidenbesten) maar je kunt ook een eigen   

foto opladen.  
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Day 20  

Je lijstje met bloggers over social learning   

aanvullen? Hier een top 10 van 'beste'   

bloggers volgens... http://t.co/gfKEj6EW.   
Day 21  

Emoties online: altijd eerlijk of niet?   

makkelijker om mee te spelen? Een youtube   

video http://t.co/MjTu4HtC #ennuonline.   
Day 24  

Evenement of congres? Hier inspiratie hoe je   

sociale media daarvoor in kunt zetten   

http://t.co/ws2bpEsb #ennuonline.  
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Day 25  

Op zoek naar Social Media Monitoring tool?   

Addictomatic levert helder en uitgebreid   

overzicht op: http://t.co/SRlMomp8.   
Day 26  

Wil je nu ook wel eens meetweeten vanaf een   

congres? Hier wat tips http://t.co/ZVMmtDM1   

#ennuonline.   
Day 28  

Mijn status..    roodbruin gekleurd en   

dwarrelend     Loesje http://t.co/WcGwP3hv   

@loesjenl #ennuonline.  
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Day 31  

Na tweeten ook bloggen op een congres voor de   

thuisblijvers? Wim Karreman deelt een aantal   

tips http://t.co/nrQ0180s #ennuonline.  
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November 
Day 1  

Misschien ietsje off topic... was weekend op   

zoek naar leuke apps voor mijn zoontje en kwam   

iKind tegen: http://t.co/7SUWXY4s. Moeite   

waard!.   

RT @sibrenne: Hoe maak je start met online   

leren? Eerste reflectie: http://t.co/JeRBN5Ow.   
Day 2  

Word een strategische expert via sociale media   

in je eigen domein: 50% eigen inhoud, 50% van   

anderen. Video met 8 tips   

http://t.co/d5n8jgWD.  
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Day 3  

Prachtige 'infographic' over wat er in 60   

seconden op het web met sociale media   

gebeurt: http://t.co/GDOFTbjp.   
Day 4  

Creativiteits-oefening. Zoek eens twitteraars   

met onbekende beroepen- en ga ze eens maand   

volgen!.   
Day 7  

Informatievloed: we zijn als kinderen in de   

snoepwinkel: meer, meer!. We worden   

misselijk, groeien op & leren ons dan   

beheersen James Gleick.  
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Day 8  

Ik vind dit een prachtige reflectie op gebruik   

van RSS, geschreven door Robert Scoble:   

http://t.co/FQQgBDmY.   
Day 9  

Twijfel je nog of je wilt twitteren of wil je   

collega's meekrijgen? Hier inspirerende   

twitter verhalen http://t.co/RKspW45F.   
Day 10  

Hoe kun je nog beter gebruik maken van   

LinkedIn? Hier wat aanpakken op een rij:   

http://t.co/8iDcbDyQ.  
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Day 11  

Gratis online cursussen van de OU zoals   

beleggen en algebra met maxima (bleek een   

andere maxima te zijn..) http://t.co/RvxNyR81.   
Day 14  

In Zweden geven wetenschappers twitter   

lezingen in 25 tweets..  + antwoorden op   

vragen http://t.co/4dVAXimm.   

(vorige tweet was via @gerdriesen).   
Day 15  

Voorbeeld van blogpost die velen aantrekkelijk   

vinden: 100 mensen die... 30 tips voor...10   

beste...  En ter inspiratie!   

http://t.co/dpw44seu.  

November - 2011

94 / 105 Created from Twitario

http://t.co/RvxNyR81
http://t.co/4dVAXimm
http://www.twitario.com/?diary=gerdriesen)
http://www.twitario.com
http://t.co/dpw44seu


Day 16  

Vergelijk je Klout score (invloed op twitter)   

met die van @sintnicolaas   

http://t.co/vkYsTaG0.   
Day 17  

15 december is er een webinar met Jane Hart   

over serendipitous learning   

http://t.co/Eg43dsYz Interesse? Geef je op   

bij @koolwijk.   
Day 18  

Wat vraagt het van trainers/facilitators om   

sociale media in te zetten? Oa. gooi grenzen   

open http://t.co/TdVz5bM5.  
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Day 21  

Tools om online creatief denken te stimuleren   

op het NVO2 blog: http://t.co/BvW8wKqi.   
Day 22  

Een paar praktische voorbeelden van hoe   

Yammer te gebruiken in leertraject:   

http://t.co/GcOq2kXH.   
Day 23  

Maximaal 10 mensen kunnen samenwerken aan   

een prezi - combineer met skype bv.   

http://t.co/yzCgvB1M.   
Day 24  

Vandaag 1 jaar op twitter!.  
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Day 25  

Online community starten? Inspiratie door het   

lezen van interviews met community managers   

op: http://t.co/BeZrRHe7.   

Meer leren over serendipitous learning? Doe   

mee op 15 december! http://t.co/z2pzyWWq.   
Day 28  

Ben je een blogger? Doe eens mee op   

maandagavond met #blogpraat, een twitterchat   

voor bloggers http://t.co/a2uRq2Fk -helaas   

kan ik zelf niet.  
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Day 29  

Ook dit jaar weer op 1: Twitter als top tool   

voor leren. De Top Tools 2011 is er   

(samengesteld door Jane Hart):   

http://t.co/I9HNz8uF.   
Day 30  

Heb je als consument een probleem? Test het   

webcare team eens door een tweet over je   

probleem te sturen. naar bedrijf of via de   

hashtag..  
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December 
Day 1  

Behoefte aan iemand die voor jou waardevolle   

informatie vindt op het web? Ga dan op zoek   

naar een content curator:   

http://t.co/ettKGRJG.   
Day 2  

Een duidelijk filmpje over het schrijven van een   

e-book: het waarom, voordelen t.o.v. papieren   

boek, etc. http://t.co/UNl75qh0.   
Day 5  

Hoe doet jouw organisatie het op het gebied   

van sociale media? Doe eens een social media   

audit http://t.co/RfszQaaH #ennuonline.  
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Day 7  

Ook Yammer in de organisatie maar er is maar   

een kleine groep actief? Hier 10 artikelen met   

tips en suggesties http://t.co/OYc2Y5nr.   
Day 8  

Binnenkort naar congres en op zoek naar   

manier om te focussen? Ga livebloggen!   

http://t.co/RDLdQ7cL.   
Day 9  

Weet je niet waarover je moet twitteren? Hier   

wat ideetjes http://t.co/fhdfhBnV #ennuonline.  
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Day 12  

"If you don't trust your employees to tweet   

freely, it's an leadership issue, not an   

employee Twitter policy issue"   

http://t.co/CCwTUw9h.   
Day 14  

54 fouten die je kunt maken op social media   

zoals retweeten wat je niet hebt gelezen..   

http://t.co/62YcxZ9h #ennuonline.   
Day 16  

Sociale media bijhouden in 18 minuten per dag:   

goede tips! http://t.co/9QNc9XpF #ennuonline.  
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Day 19  

Tips voor LinkedIn groepen: gebruik template,   

monitor spam en gebruik 'group rules' functie   

http://t.co/BJSygt1X.   

En heb je het boek En nu online al gelezen?   

http://t.co/HY4wpRTs. tot 4 januari nog met   

flinke korting!.   
Day 20  

Mooie tips om een online community sterker te   

maken. Vanuit rol van facilitator!   

http://t.co/fdD033XR.   

Overweeg je een carriere switch naar iets met   

social media in 2012? Hier 4 punten om dan   

eens te bekijken: http://t.co/a66Z318U.  
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Day 21  

Twilert stuurt je mails met de tweets over   

een bepaald onderwerp of je eigen naam.   

http://t.co/tiUQRzzQ Soort Google alerts   

voor twitter.   
Day 22  

Ingredienten nodig voor een elevator pitch   

over de waarde van sociale media voor   

organisaties? Bij deze: http://t.co/REc9qumt.   
Day 23  

Straks teveel eten? Hier alvast een social   

media workout plan http://t.co/4uUlNQMC.  
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Day 27  

Deze week 'the best of 2011' Nummer 1 met   

stip een @loesjenl tip voor het weekend   

http://t.co/SgYDc9FD.   
Day 28  

Best of 2011 nummer 2: 54 fouten die je kunt   

maken op social media zoals retweeten zonder   

te lezen http://t.co/kOxt0GKO.   
Day 29  

Best of 2011 nummer 3: sociale media in 18   

minuten per dag http://t.co/hiczHnM2.   
Day 30  

Best of 2011 nummer 4: gratis download boek   

Easycratie http://t.co/TJJ94SkK.  
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2012
January 

Day 3  

Outside the inbox: verhaal van @luissuarez van   

honderden naar 16 mails per week door gebruik   

social networks http://t.co/zkaIInQF.   

Alle tweets van @en_nu_online tot nu toe in   

een mooi overzichtje: http://t.co/pkXTBeUS.   
Day 4  

"How dare you settle for less when the world   

has made it so easy for you to be   

remarkable?" 10 social media quotes:   

http://t.co/UViPJAr0.  
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