
Workshop 1 Starten met Communities in de 

bibliotheek 

Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 



Agenda 

• Opening  

• Voorstellen  

• Wat is een community 

• Waarom? 

• Vormen van communities 

• Leden 

• Taken  communities 

• Aan de slag met de Netwerkscan 

 

  

Welkom! 



 

Van welke communities maak jij deel uit?  

 

 

  

Voorstellen 



 

 

 

Mensen 

Wat is een community? 



• Verzameling mensen rondom een thema, project, evenement, 

interesse, etc. 

• Mensen vinden er (unieke) content en interactie met andere leden 

• Community is onafhankelijk van het platform 

• Fysiek en digitaal 

• Afspiegeling van de werkelijkheid 

 

Wat is een community? 



• Kennisdelen 

• Kennishalen 

• Samenwerken 

• Gezamenlijk doel bereiken 

• Interactie zoeken  

• Fun 

• Waardering krijgen 

• Steun krijgen 

• Tijdswinst 

• Vragen stellen 

• Inspiratie  

• Groepsgevoel 

• 1+1=3 

• …. 

  

Waarom een community? 



 

 

• Community of Place  

 

Vormen van communities 



 
 

• Community of Place: wijktafel Kroeven Netwerk  

 

Vormen van communities 



 

• Community of Identity 

– Brabanders 

 

Vormen van communities 



 

 

• Community of Interest 

 

 

Vormen van communities 



 

 

• Community of Interest 

 

 

Vormen van communities 



 
 

• Community of Practice 

– Bv. projectgroepen -> jullie dus!  

 

Vormen van communities 

http://www.bibliotheekvannu.nl/iguana/?surl=home


 

 

• Community of Action 

 

Vormen van communities 



 

 

 

• Delen kennis onderling 

• Praten over meer dan het hoofdtopic 

• Zien elkaar regelmatig (online of offline) 

• Zoeken content én contact   

Leden 



 

 

• 1. Wie is je doelgroep? 

• 2. Wees onderscheidend 

• 3. Houd het gesprek gaande 

• 4. Maak communiceren zo eenvoudig mogelijk 

• 5. Zorg voor richtlijnen 

• 6. Reuring doet wonderen 

• 7. Plan meetings 

• 8. Voeg waarde toe 

• 9. Groei gestaag! 

• 10. Maak nieuwe communities 

 

  

Starten vanaf nul-punt 



  

Aan de slag! 

 Opdracht: 

• Netwerkscan  

 

 

  

 

 



ik 

Privé 

Professioneel 

Personeel 
bibliotheek 

Politiek 

Pers/ Media 

Netwerkscan 



1. Bepaal voor welk thema je de netwerkscan invult 

2. Zet je eigen naam in het midden 

3. Schrijf de namen van de personen die rondom het thema waarde toe 

kunnen voegen in de cirkel.   

– Gebruik verschillende kleuren voor een direct contact of via een 

tussenpersoon 

– Tip: bekijk ook eens je LinkedIn en Twitter-contacten 

 

Het invullen van de scan: 



1. Wanneer je namen bij ‘personeel bibliotheek’ hebt ingevuld, vraag hen dan 

ook om deze scan in te vullen. Zo heb je toegang tot een nog groter 

netwerk.  

2. Leg alle scans per themagroep naast elkaar 

3. Formuleer voor jezelf welke taken je nu op gaat pakken  

 

Vul de netwerkscan opnieuw in wanneer het een ander thema betreft.  

 

Na het invullen van de scan: 



 

m.hezemans@cubiss.nl 

s.dobbelsteen@cubiss.nl 

 

 

 

@mariekehez 

  

Vragen? 

mailto:m.hezemans@cubiss.nl
mailto:s.dobbelsteen@cubiss.nl

