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OOM verzekeringen / Stadgenoot / Staples / Universiteit Leiden

Wat leer je?
Leer hoe je als organisatie met social media 

begint, hoe je het gebruik ervan binnen je 

organisatie organiseert, en welke informatie je 

uitwisselt.

Onderwerpen die aan de orde komen:

•  Twitter, LinkedIn, Facebook en andere social 

media: wat zijn de kenmerken?

• Wie gebruikt welke social media? Via welke 

   media vind je je doelgroep?

•  Best and worst practices: hoe worden social 

media in de praktijk gebruikt?

• Beginnen met social media: welke keuzes 

   maak je, hoe voer je social media in?

• Beter communiceren: interactief, persoonlijk, 

   open

• Via social media omgaan met klachten en

   vragen 

• Social media en corporate blogging

Voor wie
Voor iedereen die social media in wil zetten als 

zakelijke communicatiekanalen. We verzorg-

den de training al voor communicatiemede-

werkers, tekstschrijvers en medewerkers van 

webcareteams, zoals het webcareteam van 

SNS Bank.

Data & locatie
Social media kun je incompany organiseren 

of volgen als privé- of duotraining. De data en 

locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Social media zijn afhankelijk van je wensen en 

de grootte van de groep. Meer weten? Bel naar 

020 - 598 64 20. We komen graag langs voor 

een vrijblijvend adviesgesprek.

Welke social media zijn belangrijk voor jouw organisatie? Hoe versterk je het 

contact met je doelgroepen en verbeter je de dienstverlening? Dat leer je in de 

workshop Social media. Daarbij draait het om de praktijk: wat zijn best practices, 

wat zijn do’s and don’ts?

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

‘De trainers hebben op zeer professionele 

en persoonlijke manier een sfeer gecre-

eerd waarbij iedereen zijn ervaringen kon 

delen.’


