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WAAROM GROEPEN?

Facebook verandert strategie: 

"Give people the power to build community    
and bring the world closer together."



GEZOCHT: VRIENDEN IN 
GRONINGEN

http://www.youtube.com/watch?v=5oitv5nkJls


GEZOCHT: VRIENDEN IN 
GRONINGEN



92% VAN DE GROEP IS 
MAANDELIJKS ACTIEF 

MEER ACTIVITEIT DAN PAGINA



GEZOCHT: VRIENDEN IN 
GRONINGEN



LEERMOMENTEN

• Evenementen verhogen activiteit in de groep

• Ga voor een zelfregulerende community 

• Zorg voor een duidelijke visie met een 

passende set regels: dit maakt het beheren 

van je community een stuk makkelijker.

• Bescherm je groep met een besloten 

community

• Creëer content voor je community



AARDBEVINGEN

ZEERIJP 3.4



GRONINGEN STERK!

- hallo
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GRONINGEN STERK!



LEDEN DELEN ZELF NIEUWS

ACTIEVE COMMUNITY



TOPPOST VAN DE WEEK

2 OP DE 3 LEDEN HEBBEN HET GEZIEN

66,66%



88% VAN DE GROEP IS 
MAANDELIJKS ACTIEF 

MEER ACTIVITEIT DAN PAGINA

3.200 leden waarvan 2.448 (76,5%) actief waren



LEERMOMENTEN

• Zorg voor een concreet onderwerp: jargon

• Gun je community de tijd om je nieuws te 

delen in de groep

• Weeg af: mogen producten of diensten van de 

concurrent gedeeld worden?



FACEBOOK COMMUNITIES SUMMIT

2018 - LONDEN



FACEBOOK COMMUNITIES SUMMIT



FACEBOOK COMMUNITIES SUMMIT
Extra slide met toelichting op vorige slide

i.  identiteit - groepslid voelt gedeelde identiteit met groep 
Dit kun je stimuleren door:: 
- Je leden een naam te geven.. Voorbeeld: Dr. Who Fans - "WHOVIANS" of REAGUURDERS in de reaguursels van Dumpert. 
(Iemand nog een voorbeeld?) 
- Creëer symbolen en taal dat je sociale identiteit ondersteunt.
- Maak specifieke criteria om uw leden te cureren

ii.  vertrouwen - groepslid voelt zich veilig binnen de groep  
- Leer je leden kennen
- introduceer leden met elkaar
- Maak richtlijnen voor deelname aan de groep, zodat iedereen zich er veilig kan voelen
- Wees transparant naar je leden toe. Neem ze mee in veranderingen. 

iii. participatie - groepsleden doen actief mee in de groep.
Dit kan je stimuleren door:
- vragen te stellen
- Laat de leden deelnemen aan dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse terugkerende gebeurtenissen

iv. Beloning - Het wordt gewaardeerd dat ze meedoen in de community en dat smaakt naar meer.
beloon je leden met:
- Doe actief mee door reacties leuk te vinden en er op te reageren
- Zorg ervoor dat leden de hulp krijgen die ze nodig hebben
- verbind mensen met elkaar: zet ze op een voetstuk



FACEBOOK COMMUNITIES SUMMIT



FACEBOOK COMMUNITIES SUMMIT

Extra slide met toelichting op vorige slide

1. Wat is je bestaansrecht? Wat is je missie en welke gedeelde belangen zijn er in de groep? Zorg 
ervoor dat je dit helder hebt want dan kan je makkelijker besluiten welke posts wel- en niet in je 
groep thuishoren.
2. Schrijf je richtlijnen en regels op een positieve manier op. Vertel vooral wat je wel wil dat ze in 
de groep doen en leg niet de focus op wat je niet wil.
Voorbeeld: Geen commerciële uitingen -> Ervaringen met bedrijven kunnen via een persoonlijk 
bericht. 
Wees persoonlijk en menselijk. Je krijgt een hogere betrokkenheid.
Geef je leden de ‘power’ om de regels te handhaven door middel van hashtags #nospam and 
#keepitpositive #noexternallinks #noselfpromo 
Moderators kunnen de hashtags vinden en gemakkelijk modereren.
3. Zorg ervoor dat je heldere instructies hebt voor je moderators, zodat ze het community gevoel 
op andere leden kunnen overbrengen en weten volgens welke community principes ze de groep 
modereren. Bijvoorbeeld: welke posts laat je toe en welke wijs je af? Maar ook: ideeën voor posts 
die je in de groep kan plaatsen om gesprekken opgang te brengen of te houden.
4. Zet je leden op een voetstuk.  Geef ze de ruimte om feedback te geven en het beheerteam te 
helpen. De leden voelen zich dan gewaardeerd.
5. Geven is vermoeiend. We moeten eerst voor jezelf zorgen, zodat we voor anderen kunnen 
zorgen. Ook in groepen heb je verschillende vormen van ‘trollen’. Neem het niet persoonlijk, 
antwoord nooit in woede, overleg met collega’s en slaap er desnoods een nachtje over.



TAKE AWAYS

• Kleuren aanpassen

• Set van regels aanpassen

• Meer nadenken over eigen content in je groep

• Identiteit geven aan je groep

• Announcements (“aankondigingen”)

• Beheerderstools

• Verander don’ts in do’s



INTERACTIE MET COMMUNITY

COMMUNITY TOOLS

• Nieuws: via pagina, eigen profiel, community

• Verschillende type posts: polls, gifs, links, 
‘Watch Party’, (live)video

• Stories voor groepen

• Chat voor groepen

• (offline) Evenementen

• Units (‘onderdelen’)



BELANGRIJK

INVESTEREN

Wil je dat groepen werken, 

dan moet je er tijd in investeren. 



WHAT’S IN IT FOR YOU?



WIE VOLGT?

snijssen@rtvnoord.nl
rvanstralen@rtvnoord.nl 

Stephanie Nijssen

Rens van Stralen
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