
 

 

Wat is het geheim van een goede blog die je in 1 adem uitleest? 
Dat weten de medewerkers van TWB Thuiszorg met Aandacht 
 
Zij deden namelijk mee met een workshop Bloggen. En het leuke is dat er niet alleen marketing- en communicatiemedewerkers meededen, maar 
mensen uit alle lagen van de organisatie. Zoals bij  voorbeeld: een casemanager Dementie, een manager Basiszorg, een manager Informatisering & 
Automatisering, een accountmanager, een verpleegkundige en een diëtist ... 
 
… omdat al die verschillende mensen ook allemaal verschillende verhalen hebben  
Verhalen over dingen die zij meemaken in hun werk. Over dingen waar zij dagelijks tegenaan lopen. Over trends in hun vakgebied. Over mensen die  
zij ontmoeten. Kortom: persoonlijke verhalen over hun eigen werk. En die verhalen en kennis wilden ze graag delen met de buitenwereld.  
 
Tijdens de workshop leerden de cursisten hoe je prikkelende blogs schrijft  
Ze leerden bijvoorbeeld waar je over na moet denken voordat je begint met schrijven. Hoe je een blog op kunt bouwen. En welke schrijfperspectieven en  
-technieken er zijn. Ook gingen ze zelf oefenen met verschillende schrijftechnieken. En discussiëren over wat er nou wel kan in een tekst en wat niet. Wat 
bleek? Er kan eigenlijk heel veel.  
 
Jacqueline van Ginkel, accountmanager bij TWB, was 1 van de cursisten …  
Jacqueline: “Ik heb onder andere geleerd dat je gewoon moet beginnen met schrijven. Dat was namelijk mijn probleem. Ik begon nooit aan een blog. Maar 
ik heb gemerkt dat als ik er eenmaal begin, ik mijn stuk eigenlijk in een kwartiertje af heb. Het meeste werk zit dan in het schrappen van overbodige 
informatie.” 

“De gouden tip van Jacqueline: gewoon beginnen!” 
 
… en het geheim van een goede blog is volgens haar: vertel een persoonlijk verhaal  
“Hoe persoonlijker je schrijft, hoe beter. Want persoonlijke verhalen spreken mensen aan. Raken ze in het hart. En houden ze geboeid. Wij merken nu al  
dat persoonlijke verhalen van medewerkers het heel goed doen. Ze hebben een groot bereik en er komen leuke reacties op. Sinds we blogs op onze  
Facebookpagina plaatsen, zijn we bijvoorbeeld van 300 naar bijna 1000 likes gegaan.” 
 
Alle cursisten hebben inmiddels blogs geschreven …  
De manager Informatisering & Automatisering heeft bijvoorbeeld een stuk geschreven over de technologische ontwikkelingen in de zorg. De diëtist over de 
avondvierdaagse en overgewicht bij kinderen. De casemanager Dementie over de financiering in zijn vakgebied. En Jacqueline over hoe ze handelde toen 
haar vader een beroerte kreeg (met hem gaat het gelukkig nu weer beter).  
 



 

 

 
... en ze willen dit blijven doen  
Jacqueline: “We hebben inmiddels allemaal 1 of meer blogs aangeleverd. En we willen dit in de toekomst structureel blijven doen.  
Onze kennis blijven delen met zoveel mogelijk mensen.” 
 

“Sinds we blogs op onze Facebookpagina plaatsen,  
zijn we van 300 naar bijna 1000 likes gegaan.” 

 


