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#communicatiestrategie
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#klout #iMinds #opendata
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VOOR WIE?
Overheden en social-profitorganisaties die met veel goede moed begonnen 
zijn aan hun digitale strategie maar nog een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Of u een newbie bent of al aardig onderlegd maar nog wat extra 
inspiratie wil opdoen: kies uw focus. 

VAN WIE?
De studiedag is een initiatief van Arteveldehogeschool i.s.m. Politeia

WANNEER?
Vrijdag 31/01/2014 • 09.30 - 19.45 

WAAR?
Campus Kantienberg, Artveldehogeschool (Voetweg 66, 9000 Gent).

ROUTE

         Vanaf station Gent Sint-Pieters:
               34, 35, 36, 55, 57, 70, 71, 72 of 77, halte Heuvelpoort
               via de Koningin Astridlaan, Citadelpark en Kunstlaan.

INSCHRIJVEN
       www.politeia.be 

       samir.marmouri@politeia.be

       Post de kaart of fax naar 02 289 26 19 

PRIJS
99 € + btw 

met 

Interactie
ve 

dienstver
lening

SOCIALE 

MEDIA

MARC VAEL
CLO WILLAERTS
STEVEN DE SMET
GEERT MAREELS
GERRIE SMITS

TOM VAN DE VREKEN
ROB HEYMAN

STATIONSCHEFBMO

31-01
2014

3e studiedag 
Informatie-
management

Inschrijven

INTERACTIEVE DIENSTVERLENING MET 

SOCIALE MEDIA ARTEVELDEHOGESCHOOL

31/01/2014

georganiseerd door @UPoliteia

Praktisch

Naam: ......................................................................................................................................................................................................

Functie: ...................................................................................................................................................................................................

Organisatie: ..........................................................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................................................................

Gemeente/stad:.................................................................................................................................................................................

Tel: ............................................................................................................................................................................................................ .

E-mail: .....................................................................................................................................................................................................

Twitter: ...................................................................................................................................................................................................

De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur. 
Annuleren niet mogelijk, maar er kan een vervanger worden aangewezen.

Ik kom naar de studiedag Interactieve dienstverlening met sociale media aan 99€ + btw

> Ik ontvang gratis het e-book 

> Ik kies voor werkgroep A I B I C (schrappen wat niet past)

Ik kom niet maar bestel het e-book aan 10 euro (incl. btw). 

Keuze werkgroep: ...
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VRAGEN?

       Word lid van de groep Uitgeverij Politeia

       @UPoliteia #dtv #imgent

       samir.marmouri@politeia.be 

       02 274 06 94

Datum + handtekening

#imgent

#imgent#imgent



Een ding is zeker. 2014 wordt het 
jaar van de digitale communi-
catie. Overheden en social-pro-

fitorganisaties vragen zich allang niet 
meer af OF ze met sociale media gaan 
werken maar HOE ze dat gaan doen. 
Er wordt informatie ingewonnen, con-
versation managers aangeworven en 
er worden alom Twitteraccounts aan-
gemaakt, met of zonder eitje. En veel 
in haren gekrabd. Begint u misschien 
ook dat licht paniekerige gevoel te krij-
gen dat u niet helemaal mee bent?  Of 
bent u goed op de hoogte maar immer 
nieuwsgierig naar nieuwe toepassingen 
en mogelijkheden?

Dan is het misschien een goed idee om 
aan het begin van dit schitterende 2014 
eens te komen luisteren naar een aantal 
coherente verhalen. En ontmoet tal 
van mensen die u wellicht kunnen  
helpen uw verhaal waar te maken. 
Kies uw eigen focus: management, 
inspiratie of how to. En breng collega’s 
mee met een andere focus. Een ‘coali-
tion of the willing’ is immers de sleutel 
tot een goed nieuw beleid. 

En voor de Twitteraars onder u. 
@StationschefBMO zal voor het 
eerst zijn/haar/hun? ware gelaat 
laten zien. Zet als eerste uw foto 
op Twitter met dit icoon van de 
dienstverlening via sociale media. 

Alleen een buitengewoon 
onwetend of buitengewoon 
intelligent iemand kan zich 
aan verandering onttrekken.
Socrates

        @UPoliteia #imgent

        word lid van de groep Politeia

        samir.marmouri@politeia.be

#dtv

09.00  Onthaal 
09.30 - 09.50 Interactieve dienstverlening met sociale media
  Guido Galle, Directeur Onderwijs en Jan Van Hee, Dagvoorzitter

09.50 - 10.40 It’s complicated: sociale media in de relatie 
  overheid - burgers
  Clo Willaerts, @bnox, @SanomaBE - girl geek dinners - Auteur   

 van The Conversity Manager en Altijd Naakt

10.40 - 11.25 Risico’s rond sociale media beperken
  Marc Vael, Smals vzw, ISACA Belgium vzw

10.25 - 11.45 

11.45 - 12.30 Digitaal is de norm, van website naar platform
  Gerrie Smits, sociale media manager stad Antwerpen

12.30 - 13.30 

13.30 - 15.45 Focus: kies A, B of C

  A #MANAGEMENT
•  Bouw uw beleid uit rond sociale media
 Rob Heyman, @iMinds, EMSOC- VUB
•  Een overheid is geen eiland: omgevingsgericht communiceren
 Machteld Weyts, Arteveldehogeschool 
•  Micro-blogging en wiki’s voor intern gebruik
 Karl Musschoot, Afdelingshoofd Communicatie Vlaamse Overheid

B #INSPIRATIE
•  Hoe @delijn de prijs voor overheidscommunicatie won
 Tom Van de Vreken , woordvoerder van De Lijn
•  Hoe de politie massaal viraal ging
 Steven De Smet, @DeFlik Politie Gent
•  Hoe open data onze steden zullen ontsluiten
 Geert Mareels, Vlaams E-government manager, Citadel on the move
•  Hoe @StationschefBMO de treinreizigers weer gelukkig maakte
 Wie is Stationschef, de man? / de vrouw? / het team? (schrappen) 

slaagde waar de communicatiebureaus faalden 

C #HOW TO?
• Checklist voor apps
  Philippe De Pauw, Arteveldehogeschool
• Devops: in with the old, in with the new
  Kris Buytaert, Open Source Consultant - Inuits
• Social Smart
  Geert Stox, Artveldehogeschool

15.45 

Programma

UITGEVERIJ POLITEIA
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel

Maak uw vraag over en krijg 
persoonlijk antwoord.

Iedere deelnemer 
ontvangt een e-book!


