
INFORMATION OVERLOAD

Het doel van het event is om ervaring te delen vanuit de Host (Gem Amersfoort) omtrent informatie 
overload en hier een dialoog over te hebben en ervaringen te delen vanuit onze andere leden.

Om onze taken uit te voeren en de organisatie te laten 
draaien en groeien hebben we informatie nodig. Informa-
tie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, we 
hebben uiteenlopende bronnen tot onze beschikking die 
ons van informatie kunnen voorzien. Maar we hebben als 
mens maar twee ogen, twee handen en 1 stel hersens. 
Daarom kunnen we maar bepaalde hoeveelheid infor-
matie verwerken – en daarom krijgen medewerkers in 
organisaties steeds meer last van informatie overload.

Om onze taken uit te voeren hebben we informatie 
nodig, maar er ontstaat een probleem wanneer we 
door de bomen het bos niet meer zien. Verandering in 
organisaties zijn aan de orde van de dag en brengen 
nieuwe informatie met zich mee die medewerkers zich 
eigen moeten maken. Wanneer we over teveel irrelevante 
informatie beschikken en continu dit soort informatie 
binnen blijft stromen wordt de uitvoering van onze 
werkzaamheden/taken bemoeilijkt. Dat kan zorgen 
voor een gebrek aan overzicht wat weer kan leiden tot 
stress en de terechte angst “iets” te missen. (FOM). Het 
is daarnaast niet alleen een probleem voor werknemers 
omdat het tot stress leidt, het geeft ook grote (negatieve) 
gevolgen voor de productiviteit binnen de organisatie. 

Het bedenken van praktische oplossingen is dus van 
groot belang. De Gemeente Amersfoort liep hier ook 
tegen aan, en heeft daarom een netwerk van key-users/
EarlyBirds opgezet. Ook deze vereisen weer upgrades 

maar zijn zeker tot op heden ook effectief geweest. 
In deze sessie deelt de Gemeente Amersfoort hun 
ervaring met deze opzet om medewerkers te helpen 
met de informatie overload en horen ze graag of er 
meer organisaties zijn met deze uitdagingen en welke 
oplossingen en wegen hier zijn bewandeld. 
Handig om van tevoren alvast na te denken over hoe jullie 
dit georganiseerd hebben en tegen welke vraagstukken 
jullie aanlopen, zoals bv: inzet van Key Users (succesvol of 
niet), centrale kennisbank aanwezig, etc.? 

Meld je aan voor deze mooie en interactieve sessie over 
informatie overload en de impact hiervan op de mens en 
de organisatie. 

DOELGROEP
Iedereen in de organisatie die te maken heeft met 
continue verandering en het adopteren van  nieuwe 
technologieën, nieuwe tools, nieuwe manieren van 
werken en hierdoor informatie overload  ervaart. 

 
PROGRAMMA

15:30 – 15:45   Welkom deelnemers, voorstelrondje, 
introductie IT Circle/Host

15:45 – 16:45   Toelichting ervaring Host en vervolgens 
dialoog deelnemers

  Mogelijk break out rooms met use cases
16:45 – 17:00   Vragen en wat verder ter tafel komt en 

afronding 

ONLINE VIA TEAMS 15:30 - 17:00
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Aanmelden via CLICK, via de IT Circle Community Officer van jouw organisatie  
of via aanmelden@itcircle-nederland.nl.

https://community.itcircle-nederland.nl/account_requests/new

