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Contentintegratie
Plan van Aanpak schrijven
voor de eigen organisatie

Praktijktraining

middagbijeenkomst op
11 oktober 2007



schrijven van Plan van Aanpak voor de eigen organisatie

Pra k t I j k t ra I n I n g Co n t e n t I n t e g ra t I e

Programma
Tijdens de training komen aan de orde:

Korte inleiding (recapitulatie van de eerdere sessies)
Bouwstenen voor de opzet van een Plan van Aanpak voor 
de eigen organisatie
Hands-on oefeningen
Start met het schrijven van het Plan van Aanpak

Na afloop van de training beoordeelt de docent binnen een 
nader vast te stellen periode op twee momenten via email 
uw Plan van Aanpak:

Beoordeling van het concept Plan van Aanpak
Beoordeling van het definitieve Plan van Aanpak

Tijdens deze periode bestaat ook de mogelijkheid relevante 
vragen via email aan de docent voor te leggen.

Wanneer en waar
De training is op donderdag 11 oktober 2007 en start om 
12.00 uur met een lunch. De training duurt tot ca. 17.00 uur.
Locatie: Ekelmans & Meijer advocaten, A. van Saksenlaan 30, 
2593 HT  Den Haag (nabij station Den Haag - Laan van NOI).

Kostenbijdrage
De kosten bedragen € 275 inclusief lunch en begeleiding na 
afloop door de docent via email.
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Doelstellingen
Deze bijeenkomst stelt u in staat om een Plan van Aanpak te 
maken voor contentintegratie binnen uw eigen organisatie. 
Met dit Plan van Aanpak legt u de noodzakelijke basis om 
daadwerkelijk contentintegratie in uw organisatie te kunnen 
gaan implementeren.

Doelgroep en instapniveau
Deze bijeenkomst is bestemd voor diegenen die de eerste 
sessie hebben bijgewoond en verder willen met 
contentintegratie. De kennis van de eerste bijeenkomst wordt 
bekend verondersteld. Andere geïnteresseerden kunnen 
zich voorbereiden door het verslag van de eerste sessie te 
bestuderen. 

Docent
Docent is Martijn van der Kaaij, docent 
informatiemanagement bij GO opleidingen en 
gespecialiseerd in het onderwerp contentintegratie. 
Martijn was intensief betrokken bij beide eerdere sessies.

Aanmelding
Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan snel aan via de 
contactbutton op www.hetoverleg.org
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Inleiding
In samenwerking met GO opleidingen organiseerde Het Overleg al twee maal eerder een 
bijeenkomst over het onderwerp Contentintegratie. Na een studiedag op 14 december 2006 
volgde op 15 februari 2007 een middagbijeenkomst waarbij 10 aanbieders zich presenteerden.

Uit de evaluaties van deze sessies bleek dat er een grote behoefte is aan praktische handvatten
om zelf aan de slag te kunnen gaan met contentintegratie in de eigen organisatie. 
Het Overleg organiseert daarom een derde sessie over dit onderwerp, waarbij u hands-on aan de slag 
gaat met het schrijven van een Plan van Aanpak voor de eigen organisatie. 

Na afloop van de trainingsmiddag houdt u per email contact met de docent.  
Hij zal uw concept- en uiteindelijke Plan van Aanpak beoordelen en van commentaar voorzien.


