Curriculum Vitae Rob Coers (webversie maart 2018)

Personalia
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adres
Woonplaats
Telefoon
e-mail
Burgerlijke staat
Websites
Twitter
LinkedIn

Rob Coers
1962
Indonesië
Meidoorn 8
5666 AS Geldrop
06-11444266
info@robcoers.nl
www.robcoers.nl
www.twitter.com/robcoers
www.linkedin.com/in/robcoers

Opleidingen
2017
2016
2005
2003
1994 - 1995
1990 - heden
1985
1984

CSS training Divi Academy, London
SEO specialist, Karel Geenen Academy
Specialist Joomla Content Management Systeem, Eduvision Zwolle
Leergang Webmaster bij Lectric Opleidingen, Lectric Zaltbommel
Diverse cursussen Internetgebruik, Haagse Hogeschool en NBLC
Diverse cursussen op het gebied van ICT
Diploma Muziekbibliothecaris, FMA Amsterdam (nu Hogeschool van Amsterdam)
Diploma Assistent-Bibliothecaris, BDA Sittard (nu Hogeschool Maastricht)

Taalvaardigheid
Engels: uitstekend schrijven en uitstekend spreken
Duits: goed schrijven en goed spreken
Frans: redelijk schrijven en redelijk spreken
Bahasa Indonesia: redelijk schrijven, redelijk spreken

Werkervaring
1999 - heden
1997 - 1999
1993 - 1996
1990 - 1997

Zelfstandig trainer, ondernemer - start eigen bedrijf Coers Internet Trainingen B.V.
Projectmedewerker Internet - ProBiblio, vestiging Hoofddorp, docent internet
Lid van de Ondernemingsraad Openbare Bibliotheek Delft
Muziekbibliothecaris – Openbare Bibliotheek Delft
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1987 - 1990
1985 - 1987

Assistent bibliothecaris – Amsterdams Historisch Museum
Assistent bibliothecaris (vervangende militaire dienstplicht) -Lerarenopleiding D'Witte
Leli, Amsterdam

Portfolio
Samenwerking met de Vereniging voor Openbare Bibliotheken (voorheen NBLC). Hieruit
volgden honderden internet- en internetgerelateerde trainingen voor medewerkers van
openbare bibliotheken (1997-heden)
Gastdocentschap bij de Stichting GO, Den Haag. Voor deze organisatie verzorg ik de
module informatievaardigheden in de opleiding tot assistent bibliothecaris en de
workshop Zoeken op internet voor gevorderden (1997-heden)
Internettrainingen in opdracht van Icontact, Weesp (1997-2000)
Trainingen 'Zoeken op Internet' voor alle bibliotheektechnische medewerkers van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam, in-company (1999)
Achtdaagse training voor een Werkgelegenheidsproject van Arbeidsbureau Amsterdam
i.o.v. TTP, Amsterdam (2000)
Internettrainingen voor alle medewerkers van de Stadsbibliotheek Haarlem, in-company
(2000/2001)
Vele Internettrainingen en presentaties op locaties in het hele land (Maastricht,
Groningen, Tilburg, Hoogeveen, Utrecht, Sittard etc.) (1997-heden)
Deelname aan de ‘Projectgroep Al@din’, het informatienetwerk van de openbare
bibliotheken (2002/2003)
Gastdocentschap bij de Media Academie in Hilversum, het opleidinginstituut voor de
omroepen (sinds 2002)
Trainingen in het gebruik van QuestionPoint voor de medewerkers aan Al@din, het
informatienetwerk van de openbare bibliotheken (2003-2005)
Redactiewerk t.b.v. ‘De Gids’, de internetgids van de openbare bibliotheken (2004)
Mede-initiatiefnemer van Oblog.nl, weblog voor de openbare bibliotheek
Projectleider ontwikkeling van de ‘Quickscan Bibliotheeksite’, waarmee websites getetst
en vergeleken kunnen worden (2004/2005)
Vijfdaagse training ‘Zoeken op het internet’ voor de medewerkers van de Openbare
Bibliotheek Curaçao (2005)
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Diverse internet zoekvaardigheidstrainingen voor medewerkers van Artsen Zonder
Grenzen te Amsterdam (2005)
Organisatie ‘Studiedag Zoeken en Vinden in de digitale bibliotheek’ voor de Vereniging
van Openbare Bibliotheken (maart 2005)
Presentatie ‘Twenty Technology Teaching Tips’ tijdens Internet Librarian International te
London (oktober 2005)
Deelname aan de ‘Adviesgroep Digitaal inlichtingenwerk’ van de Vereniging van
Openbare Bibliotheken (2004/2005)
Ontwikkeling van de weblog van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en training van
stafmedewerkers (2005)
Ontwikkeling en uitrol van Web 2.0 / Sociale Media training 23 Dingen voor bibliotheken
(2008 – heden)
Ontwikkeling en uitrol van Web 2.0 / Sociale Media training 23 Archiefdingen voor
archieven (2010 – heden)
Bijgedragen aan ontwikkeling en uitrol van 23 Dingen voor het basis- en voortgezet
onderwijs, musea, politie, groene sector (2010 – heden)
Vele presentaties gegeven in diverse branches over Sociale Media, met als thema de
invloed die Sociale Media hebben in maatschappij, werk en privésfeer (2008 – heden)
Vervolgtraining ontwikkeld op 23 Dingen voor bibliotheken en momenteel aan het
uitrollen
Organisatie en uitvoering van nationale 23 Dingen Deel Dag op 7 juni 2011 in Amsterdam
Diverse websites in opdracht ontwikkeld met Joomla en WordPress (2009 – heden)
Training ‘Update Zoeken met Google en inleiding sociale media’ voor
informatiemedewerkers Koninklijke Bibliotheek (2012)
Ontwikkeling social media cursus voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam, bestaande
uit Powerpoint presentaties over blogging, Twitter, Facebook en Picasa (2012)
Ontwikkeling en uitrol van Groene Dingen, online social media leertraject gebaseerd op
23 Dingen en gericht op de groensector; land- en tuinbouw en natuurorganisaties (2012)
Ontwikkeling en uitrol van VerdiepDingen, een vervolg op 23 Dingen, en MuziekDingen sociale media voor muziekbibliothecarissen (2013 - heden)
Ontwikkeling workshop Instagram voor ondernemers (2014 - heden)
Ontwikkeling Trainer Content Curation voor GO Opleidingen, Voorburg (2014 - heden)
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Ontwikkeling Training LinkedIn voor studenten, Fontys Hogeschool (2016)
Vrijwilligerswerk als social mediamanager voor ondernemersvereniging Geldrop Centrum
en sociaal-historisch project Ons Kasteel Geldrop (2014 - 2016) : www.geldropcentrum.nl
Diverse WordPress websites in opdracht ontwikkeld o.a. www.contentcurator.nu (+
leeromgeving), www.quadrifolium.nl (fondsenwerving) www.absorbinglife.nl
(fotografie), www.bcgeldrop.nl (sport), www.onskasteelgeldrop.nl (historisch),
www.galeriederuimte.nl en www.joopsmits.com (kunst), www.cesar-oss.nl
(gezondheidszorg), www.kbenp.nl (onderneming in informatie sector),
www.telescopicmast.com, www.voncoers.com, www.spring-innovation.nl (business),
www.ennuonline.com en www.losmakers.nl (e-learning) www.dgzn.nl (besloten
platform voor internisten).
Vrijwilligerswerk als webmaster / social mediamanager bij badmintonvereniging BC
Geldrop (2014 - 2016) : www.bcgeldrop.nl
Vrijwilligerswerk als webmaster / social mediamanager bij project Ons Kasteel Geldrop
(2016 - 2017) : www.onskasteelgeldrop.nl
Webmaster, social mediamanager bij A.F.Th. van der Heijdenwandeling door Geldrop
(2017 – heden) : www.vanderheijdenwandeling.nl

Publicaties
Songtitelcatalogus: index op songbooks van de Openbare Bibliotheek Delft (1996)
Artikel in Bibliotheek en Samenleving (december 1995) over de allereerste NBLCInternetcursus
Bibliotheekblad: vaste columnist over de rol van Internet in de praktijk van de openbare
bibliotheek. De artikelen zijn te vinden op mijn website (1996-heden)
Boek Net op het Net, in opdracht van het NBLC. Bevat boekbesprekingen van uitgaven
die interessant zijn voor de beginnende internetter (2001)
Muistrainer, in opdracht van het NBLC. De Muistrainer is een interactieve cursus voor de
beginnende internetter (2001)
Cursusmateriaal voor diverse Internetcursussen, in opdracht en eigen beheer (1997heden)
Artikelen voor vakblad Informatie Professional (2009 – heden)
Artikelenreeks voor vakblad Digitale Bibliotheek over 23 Dingen en Sociale Media (2009 –
2010)
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Diverse interviews met mij op weblogs en in vakbladen over Sociale Media, 23 Dingen en
online leren (2010 – heden)
Bijdrage aan het boek ‘En nu online . . . : sociale media voor professionals, organisaties
en facilitatoren’ / Hulsebosch en Wagenaar. - Houten : Bohn, Stafleu, Van Loghem, 2010
Bijdrage aan het boek en e-book ‘Omdat het werkt : 11 praktijkcasussen over leren met
sociale media. – [s.l.] : Losmaker, 2012
10 Redenen om Instagram als marketingtool te gebruiken in de bibliotheek-, archief- en
erfgoedsector. - Artikel in IP, vakblad voor informatieprofessionals, juli 2014
Gebruikers verleiden met een visueel prikbord. – Artikel in IP, vakblad voor
informatieprofessionals, maart 2015, over Pinterest
#Instaswap laat Instagramvolgers kennismaken met andere collecties door andere ogen.
- Artikel in IP, vakblad voor informatieprofessionals, april 2016

Vrije tijd
Genealogie en geschiedenis
Musiceren ; jazzgitarist in big band en combo's
Reizen, wandelen, fietsen, fotografie
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