Marja Henssen
Nationaal MediaCoach
Wat is jouw drijfveer om de mediawijsheid

“Marja Henssen is als
beleidsadviseur Kennis &
Innovatie werkzaam bij
SCHUNCK*. Ze is beslist niet de
enige (Nationaal)
MediaCoach; teamsgewijs
werkt men vanuit de
bibliotheek aan de
mediawijsheid van vele
doelgroepen: “We zijn ons
door snelle ontwikkelingen
rondom sociale media en de
impact daarvan ook op
andere doelgroepen gaan
toeleggen.” Na haar opleiding
is Marja zich gaan
specialiseren waardoor ze
inmiddels twee nieuwe
certificaten heeft; Social Media
Professional, en Anti Pest
Coördinator.
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Zie haar interview:
http://www.tvl.nl/nl/programmas/limburgvandaag/rubrieken/gasten/de-bieb-weekvan-de-mediawijsheid/
www.schunck.nl
www.mediaenmaatschappij.nl
www.nomc.nl
www.deantipestcoordinator.nl

