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o Drs. Kirsten Wagenaar

o Psycholoog

o Community expert sinds 2008

o Strategisch consultant

o Medeoprichter bureau Bind (2017)

o Blogger, vlogger, spreker, trainer
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Wat is community en 
hoe ontstaat 

gemeenschapsgevoel?
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DEFINITIE

On- en offline platform(en) waar mensen met 
meerdere gemeenschappelijke kenmerken 

regelmatig bijeen komen vanwege een 
gezamenlijke behoefte, doel of visie
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In hoeverre is er een gemeenschapsgevoel?
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Gemeenschapsgevoel (David McMillan ‘96)

• Bezieling – de relaties de we opbouwen en onderhouden

• Vertrouwen – duidelijke sociale normen

• Handel – uitwisselen van ervaring, kennis, gevoel etc

• Kunst – de collectieve verhalen en geschiedenis
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Uit het stappenplan vakcommunity, stap 3: 
Basisorganisatie van de community inrichten

“Laat deze 4 pijlers terugkomen in je concrete 
doelen en de acties die je uit gaat voeren. Sluit 
daarbij aan bij de cultuur van je vakgebied: alles wat 
je doet, moet passen bij de cultuur van je 
vakgebied”
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Denk hierbij aan:

• Samen groundrules bepalen
– Waar voelen leden zich prettig 

bij, welke verwachtingen 
bestaan er

• Een specifieke naam
• Herkenbaar embleem, logo, kleur
• Ophalen en bewaren van verhalen 

van de community – geschiedenis 
opbouwen

• Leden uitlichten
• Informele bijeenkomsten
• De missie regelmatig aanscherpen 

en terug laten komen



Waarin verschilt dit 
van netwerken?
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Een netwerk kan zich soms tot een 
community ontwikkelen
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Hoe bewegen 
mensen zich in 
communities?
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Waarom willen mensen onderdeel uitmaken 
van communities?

• Het is leuk
• Ik kan onderdeel zijn van iets 

groters
• Ik kan mijn netwerk 

uitbreiden
• Ik kan impact maken
• Ik kan iets leren
• Ik word gehoord en gezien



SAMENWERKEN
(co-creatie,  unconference, samen in 

documenten werken)

ZELFSTURING
(training, richtlijnen, taken, 

rollen,verantwoordelijkheden)

RAADPLEGEN 
(forumvraag, ideation, enquête)

BETREKKEN 
(discussie (on- of offline)) 

INFORMEREN/INSPIREREN 
(blog, nieuwsbrief, presentatie, 
interview)

Aandeel
actieve
leden
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1. Informeren (blog, nieuwsbrief, social
media, interview)

2. Raadplegen (stemmen, waarderen, 
delen, reageren)

3. Betrekken (evenement, brainstorm, 
vragen stellen, antwoorden)

4. Samenwerken (wiki, blog schrijven, 
vlogs)

5. Aansturen (leiding laten nemen, 
ambassadeurschap)

Participatie
niveaus
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Welke toegevoegde waarde 
hebben communities voor 
jou?

(bespreek met je buurman/vrouw)

VRAAG



Hoe zetten 
organisaties in NL 
communities in?
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Waarom kiezen organisaties voor community building?

EXTERNE DOELGROEPEN
Marketing en productontwikkeling en-/of verbetering

– Klantenservice verbeteren en versnellen
– Branding via thoughtleadership
– Co-creatie / Ideation
– Product- en dienst innovatie
– Kennisontwikkeling (SEO)

Als middel bij burgerparticipatie, omgevingswet 
(Openbaar Bestuur)

INTERNE DOELGROEPEN
• Organisatie productiever, transparanter maken

– Meer en beter samenwerken
– Delen van kennis en expertise
– Kennis ontwikkelen en archiveren
– Medewerkers elkaar sneller laten vinden



Wat is er nodig voor 
een succesvolle 

ontwikkeling van een 
community?
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Waarom is type definiëring 
van belang?

Klein starten met een niche 
waar zoveel mogelijk 

overeenkomsten 
bestaan
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Community

• Een eerste samenvatting van bestaande signalen
– Waarom: vanuit de organisatie als de deelnemers

– Voor wie: zoeken naar niche met veel overeenkomsten

– Over wat: welke thematiek en onderwerpen moeten 
worden behandeld
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Randvoorwaarden

Samen leermiddelen ontwikkelen vergt:
• 1. een groep die verbonden wil zijn

– Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen

• 2. Een groep binnen de community die kan en 
wil co-creëren (verschillende denkwijzes, percepties en ideeën)

– Co-creatie betekent mensen bij elkaar brengen en 
daadwerkelijk mogelijke oplossingen laten 
uitwerken, van begin tot eind. 

– Het is ‘next level ontwerpdenken’, een soort Design Thinking 2.0. 
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https://medium.com/bindcommunity/de-verschillende-stappen-om-
een-vliegende-start-met-je-community-te-maken-14385db60f2c



9% 
Regelmatige bijdragers

STEMMEN, PRIORITEREN, 
REAGEREN, VRAGEN

Doel 
deelnemers

Doelgroep -
persona

Positionering 
/ samenwer-

kingen

Kritische 
prestatie 

indicatoren

Planning Middelen

Doel / type

Een community strategie bestaat uit:

Beheer en 
organisatie
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Hoe scherp heb jij jouw ideale persona?

• Community persona’s (niet meer 
dan twee bij de start) moeten 
rechtstreeks inspelen op de 
behoeften, angsten, dromen en 
wensen van leden

• Hiervoor moet je gesprekken met 
leden voeren

• Oppervlakkige aannames leiden 
doorgaans niet tot waardevolle 
communities.
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DE IDEALE AMBASSADEUR (onderdeel van de 
kerngroep)

1. Gelooft in het community concept (is relevant voor 
hem/haar)

2. Deelt graag kennis online
3. Helpt graag anderen en maakt hier tijd voor vrij
4. Is gevoelig voor positionering van eigen kennis 

en kunde
5. Ondersteunt graag de faciliterende organisatie
6. Maakt graag onderdeel uit van een exclusieve 

groep



Welke ervaring heb jij met het 
starten van een community. 
Wat heeft hierin wel of niet 
gewerkt? 

(bespreek met je buurman/vrouw)

VRAAG



Wat zijn manieren om 
mensen te betrekken 

en betrokken te 
houden?



Activeren van 
community leden 
gaat vaak over het 

begrijpen van 
drijfveren
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Mensen worden lid van een community vanwege extrinsieke 
drijfveren en blijven vaak lid vanwege een intrinsieke drijfveren



Dus je moet zowel 
zorgen voor 

goede informatie, 
storytelling als

persoonlijke gesprekken
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Geef community leden dus de ruimte om

• Zelf beslissingen te nemen
• Eigenaarschap te nemen
• Zichzelf te kunnen zijn (licht ze uit als expert, 

coach, etc)
• Elkaar op verschillende vlakken te leren kennen

– Zorg voor continue verbinding tussen mensen

• Aan iets bij te dragen wat groter is dan zichzelf
– Maar wel korte termijn en zichtbaar



ExpertGastheer

Curator Schrijver

OrganisatorCoach

Moderator Promotor

Welke rol 
past het 
beste?



• Dag (dag/avond/soms weekend)
• Type content

– Statisch (nieuws),
– User generated content,
– content marketing (storytelling/interviews/wat gebeurt er offline)

• Thema, onderwerp, 
• Verantwoordelijke(n)
• Integratie met andere kanalen of content / OPTIE Spin off 
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Stappen

• Bepalen van hoofdthema’s die passen bij 
de kerngroep

• Verzamelen van onderwerpen per 
thema 

• Onderwerpen vertalen naar praktische 
content (verhalen, vragen, acties, event, 
poll, stelling, casus

• Per content item 2 verantwoordelijken 
aanwijzen

• Inplannen in samenspraak
• Onder de aandacht brengen bij livegang



ELKE COMMUNITY 
HEEFT 

(INFORMEEL) 
LEIDERSCHAP 

NODIG
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Het belang van goed beheer
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Off- en online integratie: Spin off’s!
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