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Onze 
 klanten 



• Customer journey en UGC 
 

• Activatie van de leden 
 

• De ambassadeurs 
 

• Activatiekalender 

Inhoud 



Customer journey 



• Search Engine optimization (SEO) 
 

• Long tail strategie 
 

• User generated content scoort hoger 
 

1. Bewust-
wording 



• Stel vragen aan bestaande leden 
 

• Lees ervaringen van anderen zoals jij 
 

2. Overweging 



• Door actieve opstelling meer betrokken 
leden bij de vereniging 
 

• Door co-creatie een hechter netwerk van 
leden 
 
 

 

3. Loyaliteit 



• Gerichte werving door 
ambassadeursprogramma 
 

• Grote kennis van de ins en outs van de 
vereniging 
 
 

 

4. Ambassadeur 



Activatie van de leden 
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Aandeel 
 
leden 

 actieve   



 
 

Je hoeft niet naar 100 
procent participatie te 

streven 
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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 nemen, 
ambassadeurschap) 

Participatie 
niveaus 
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TED.com 
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Wikipedia 



1%  
Ambassadeurs 

 
WHATSAPP, SLACK: CO-CREATIE: 

BIJEENKOMSTEN, WEBINARS, 
BRAINSTORMS 

9%  
Regelmatige bijdragers 

 
KLINK (ONLINE COMMUNITY): STEMMEN, 

PRIORITEREN,  
REAGEREN, VRAGEN, 

DELEN 

90%  
Geïnteresseerd  

publiek en lezers 
 

MOGELIJKE MIDDELEN: SOCIAL MEDIA, WEBSITE, 
INLOOPUREN, POSTERS, FLYERS, NIEUWSBRIEVEN 



• Authenticiteit 
• Storytelling 
• Content over de leden 
• Call-to-action 
• Half-fabricaten (MVP) 
• Persoonlijk/individueel 
• Leer leden communiceren 

Richtlijnen  
voor communicatie 



• Faciliteer de ontmoeting 
• Bedenk interactieve werkvormen 
• Unconference 
• Knowledge Cafe 
• Werkbezoekjes 
• Wikithon/Hackathon 

Richtlijnen  
voor evenementen 



De ambassadeurs 





Wie zijn de 
ambassadeurs 

 
 
• 15-30 vrijwilligers 

 
• Helpen met taken die moeten worden 

uitgevoerd 
 

• Hebben een groot aandeel in de totale 
activiteit 
 

• Helpen vanuit intrinsieke motivatie 
 

• Voelen zich mede-eigenaar 



Hoe stimuleer je hen? 

 
 
• Exclusieve rechten 

 
• Lidmaatschappen 

 
• Kortingen 

 
• Badges 

 
• Behind the scenes, beta-testing 

 
• Profilering, status 

 
• Leren, trainingen 

 
• Andere blijken van waardering 



Waar vind je ze? 

 
 
• Usual suspects 

 
• Oproep nieuwsbrief 

 
• Oproep social media 

 
• Persoonlijk benaderen 

 
• Werving tijdens bijeenkomsten 



Lyft 



Airbnb 



Salesforce 



Trainen 

 
 
• Bloggen 

 
• Online video’s maken 

 
• Moderatie (vragen stellen en antwoorden 

geven) 
 

• Social media 



T-Mobile 



T-Mobile 





De activatiekalender – 
Online community 











De activatiekalender – 
Bijeenkomsten 





Virtueel 

 
 
• Zoom 

 
• Appear In 

 
• Skype 

 
• Facebook Livestream 

 
• Youtube Livestream 

 
• Twitter Livestream 



Voor de bijeenkomst 

 
 
• Vragen van deelnemers 

 
• Suggesties voor onderwerpen 

 
• Suggesties sprekers 

 
• Interviews met sprekers 



Tijdens de bijeenkomst 

 
 
• Foto’s 

 
• Video’s 

 
• Live verslag 

 
• Blogs 

 
• Hashtag 

 
• Twitter, Instagram 



Na de bijeenkomst 

 
 
• Presentaties 

 
• Reviews, ervaringen 

 
• Storify 

 
• Blogs 

 
• Discussies nav sessies 

 







De activatiekalender – 
social media 



Twitter 



Twitter 



Twitter 



Snapchat, 
Instagram 



Maar ook: 

 
 
• Facebookgroepen 

 
• LinkedIngroepen 

 
• Monitoring van relevante personen 

 
• Monitoring van relevante thema’s en 

onderwerpen 
 



• Zet reminders in agenda’s (want het is 
vrijwillig) 

• Zorg voor laagdrempelige, kleine taken 
• Zorg voor richting, maar stuur niet op 

uitkomst 
 

Denk verder  
aan 
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1. Peter Staal (peter@bind.nl, @peterstaal) 
 

2. Inschrijven nieuwsbrief www.bind.nl 
 

3. Groep voor communitymanagers, Community building NL: 
https://www.facebook.com/groups/communitynl/  

Nazorg 

mailto:peter@bind.nl
http://www.bind.nl/
https://www.facebook.com/groups/communitynl/


        


