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Leeropdracht	  lector	  en	  de	  relevantie	  voor	  de	  pabo:	  	  
Social	  media	  worden	  door	  vrijwel	  iedereen	  gebruikt.	  Ook	  organisaties	  zetten	  deze	  media	  
steeds	  vaker	  in.	  Ze	  gebruiken	  Yammer	  voor	  interne	  doeleinden,	  richten	  Facebook	  fanpages	  
op	  voor	  hun	  merken,	  gebruiken	  Twitter	  voor	  PR	  en	  crisiscommunicatie,	  en	  gebruiken	  
webcare-‐teams	  voor	  de	  klantenservice.	  De	  vraag	  is	  dan	  vaak:	  hoe	  moet	  je	  het	  doen	  en	  wat	  
levert	  het	  op?	  Het	  lectoraat	  Social	  media	  helpt	  organisaties	  door	  middel	  van	  gezamenlijk	  
onderzoek	  om	  verantwoord	  en	  succesvol	  met	  social	  media	  om	  te	  gaan.	  
Het	  lectoraat	  richt	  zich	  samen	  met	  Achmea	  op	  de	  betekenis	  van	  social	  media	  in	  
reputatiemanagement.	  Hoe	  onderhoud	  je	  je	  reputatie	  online?	  Hoe	  reageer	  je	  verantwoord	  
op	  ‘bedreigingen’?	  Hoe	  gebruik	  je	  social	  media	  succesvol	  in	  de	  dienstverlening?	  Allemaal	  
vragen	  die	  in	  de	  financiële	  wereld,	  waarbinnen	  vertrouwen	  cruciaal	  is,	  van	  groot	  belang	  zijn.	  
Samen	  met	  NHL	  Hogeschool	  richt	  het	  lectoraat	  zich	  op	  de	  betekenis	  van	  social	  media	  in	  
lerende	  netwerken.	  Hoe	  leer	  je	  in	  de	  social	  media	  wereld?	  Wat	  draagt	  social	  media	  bij	  aan	  
het	  versterken	  van	  het	  innovatieve	  vermogen?	  Wat	  zijn	  succesvolle	  social	  media	  
kennisdiensten?	  Binnen	  kennisprocessen	  staan	  steeds	  meer	  social	  media	  centraal,	  net	  als	  bij	  
kennis	  gaat	  het	  in	  deze	  media	  om	  de	  mensen.	  Ook	  hierbij	  gaat	  het	  uiteindelijk	  om	  reputatie.	  
	  
Sjoerd	  de	  Vries	  (1959,	  Dokkum)	  is	  afgestudeerd	  aan	  de	  NLO	  (lerarenopleiding	  Aardrijkskunde	  
en	  Nederlands)	  aan	  Ubbo	  Emmius	  en	  heeft	  daarna	  zijn	  master	  Regiologie	  gehaald	  aan	  de	  
RijksUniversiteit	  Groningen.	  Momenteel	  werkt	  De	  Vries	  onder	  andere	  als	  universitair	  docent	  
aan	  de	  Faculteit	  Gedragswetenschappen	  op	  de	  Universiteit	  Twente.	  Hij	  is	  hier	  in	  1997	  
gepromoveerd	  op	  het	  thema	  ‘Nieuwe	  media	  in	  Onderwijs’.	  Hij	  is	  mede-‐eigenaar	  van	  Konict,	  
dat	  zich	  richt	  op	  innovatieve	  toepassingen	  van	  nieuwe	  media	  in	  kennisintensieve	  
organisaties.	  In	  2010	  heeft	  hij	  samen	  met	  onderzoekers	  aan	  de	  Universiteit	  Twente	  SoMeRe,	  
een	  onderzoekscentrum	  voor	  studenten	  opgericht	  op	  het	  gebied	  van	  social	  media.	  Sinds	  
2011	  is	  hij	  aangesteld	  als	  lector	  Social	  media	  en	  Reputatiemanagement	  aan	  NHL	  Hogeschool.	  
	  
	  
Relevante	  links	  
http://www.nhl.nl/nhl/40/kennis-‐en-‐bedrijf/lectoraten.html	  
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