Twitteren met Dante
Wat betekent de opkomst van social media? En op welke manier kun je zaken als LinkedIn
en Twitter zakelijk inzetten? Op 29 mei organiseerde Dante, de alumnivereniging van de
Faculteit Geesteswetenschappen een middag waarin een antwoord werd gezocht op deze
vragen. tekst: Elise Roders, alumna Taalwetenschap, www.elroco.nl
Het thema ‘Ik Twitter dus ik besta’ was voor zeventig alumni van Geesteswetenschappen interessant
genoeg om terug te keren naar hun Alma Mater. Tot
hun verrassing bleek echter dat sprekers die weinig
ophebben met social media de middag openden.
Arie de Ruijter (decaan), Erik Borgman (Theologie), en ook Herman de Regt (Filosofie) zijn niet te
volgen op Twitter. Alleen Hans van Driel (Taal- en
Cultuurstudies) bleek wél een overtuigd twitteraar.
Het leverde een leuke discussie op, waarin duidelijk werd dat er toch wat hardnekkige vooroordelen
zijn. Zo werd gesteld dat relaties in een virtuele
wereld nooit gelijkwaardig kunnen zijn met relaties
in de echte wereld. Twitteraars waren het niet eens
met de aanname dat Twitter als een afzonderlijke
realiteit gezien moet worden. Zij zien Twitter niet
als Second Life, maar ‘gewoon’ als een nieuw communicatiemiddel. Op het scherm in de zaal spraken
de vele tweets van de aanwezigen boekdelen. Twitter leeft!
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst namen
de alumni Jeroen Mirck, van Mirck Media en Hille
van der Kaa van De Uitgeeffabriek een deel van
de aanwezigen onder hun hoede voor workshops
over LinkedIn en Twitter. Mirck gaf tips voor een
optimaal LinkedIn-profiel en Van der Kaa gaf een
overzicht van de verschillende manieren waarop
Twitter wordt ingezet. Vervolgens gaven zij en
student Pim Nauts praktische informatie over het
opzetten van een Twitter-account en het gebruik
van applicaties als Tweetdeck.
De middag werd afgesloten met een sessie speednetwerken. Vol enthousiasme rouleerden de net26 3-2010 |

werkers tussen de tafels en na elke ronde schoven
ze geïnspireerd verder, met een drankje in de hand.
Social media, the old fashioned way.
Voor meer tweets tijdens de bijeenkomst:
scribblelive.com/Event/De_Dante_Connectie

Tweets van de dag
HellenMegens: Na zes jaar weer in de trein naar de
UvT. Voelt vreemd. Hopelijk weet ik daar de weg nog.
#ddctilburg.
ThijsAlbers: Penetrante mestgeur is niks te weinig
gezegd. Het luchtige van dit event is er nu al vanaf.
#DDCTilburg (@ Universiteit van Tilburg)
Annelien1960: Laten we teruggaan in onze grot en
de knots weer eens ter hand nemen #DDCTilburg by
(reactie op Twitter-scepsis)
Zonja @ hvdriel: is roepende in de woestijn tussen
de sprekers. Gelukkig vertegenwoordigt hij wel de
stem van de aanwezigen in de zaal #DDCTilburg
HettyBosman @ hvandriel schijnt te scoren op
#DDCTilburg - zijn vrouw doet het huishouden en volgt
#DDCTilburg op Twitter. #multitasken by HettyBosman

