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INLEIDING

B i b l i o t h e k e n  e n  c o m m u n i t i e s

1 Geciteerd in ‘Ubuntu’ (2010) van Stephen Lundin en Bob Nelson

Communities zijn hot. Dat zie je terug in de innovatieve programma’s van de Brabantse 

Netwerkbibliotheek (BNB). De verklaring voor de populariteit van communities en community building 

is even eenvoudig als urgent. De toekomst van bibliotheken hangt namelijk voor een groot deel af van de 

betrokkenheid van de gemeenschap, de community. 

Wat is een community? Waarom zouden bibliotheken zich er mee bezighouden? En wat zijn de 

waardevolle lessen tot nu toe? In dit e-paper een globale verkenning van het begrip community en de 

wijze waarop deze communities een rol kunnen spelen in jouw bibliotheek. Uitdrukkelijk bedoeld om het 

gesprek op gang te brengen, op management- en uitvoerdersniveau. 

Leeswijzer 

Dit e-paper bestaat in totaal uit zes hoofdstukken. Je krijgt ze van ons in 2 delen. Eerst de theorie in 

hoofdstuk 1 t/m 3, in dit tweede deel volgen de meer praktische hoofdstukken 4 t/m 6. 

Hoofdstuk 1 schetst de context van de belangstelling voor communities. In hoofdstuk 2 gaan we in op 

de betekenis van het begrip community en worden acht belangrijke eigenschappen van communities 

beschreven, volgens de populaire en de wetenschappelijke literatuur. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

belangrijkste soorten communities. In dit hoofdstuk maak je ook een reis langs enkele voorbeelden van 

communities. Dat maakt het begrip tastbaarder, zeker handig voor wie nog niet zo vertrouwd is met 

communities. Hierna duiken we de praktijk in.  

Hoofdstuk 4 bevat inspiratiemodellen. In dit hoofdstuk wordt de link gelegd naar het gebruik van 

communities in bibliotheken. Ook worden twee goede voorbeelden uitgelicht, één uit Amerika en de 

andere uit Nederland. In hoofdstuk 5 staat de communitymanager centraal en hoofdstuk 6 gaat over het 

opbouwen van een community.

Wat je precies met deze publicatie doet, hangt af van je doelen en verwachtingen. Wat je ook wenst of 

zoekt, het concept van de communities en community building zal je zeker verrassen!

“No copy paste.”  
 

Dat was het antwoord van Hans van Duijnhoven, manager bij Bibliotheken Noord Oost 

Brabant (NOBB), op de vraag of hij mee wilde werken aan dit e-paper.  

Hij is er van overtuigd dat de werkwijze van een bibliotheek niet een-op-een kan worden 

overgenomen. Bibliotheken zullen zelf telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden en 

hun oplossingen moeten toespitsen op hun eigen situatie. 

“Ubuntu is een Afrikaans begrip. Het beschrijft het diepgewortelde 

idee dat we alleen menselijk zijn door de menselijkheid van anderen. 

Dat we, als we ook maar iets in deze wereld willen bereiken, mede 

 afhankelijk zijn van het werk en de inzet van anderen.” 

Nelson Mandela
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1. IN DE STORM OF  
IN HET OOG VAN DE ORKAAN?

De kantelende samenleving  

Er is al veel geschreven over de komst van samenleving 3.0 en de betekenis die dat heeft voor bibliotheken. 

De belangstelling voor communities kan niet los gezien worden van de overgang van samenleving 1.0 

naar samenleven 3.0. Daarom de hoofdlijnen nog even op een rij.

Bowling alone  

Sinds het verschijnen van Putnam’s politiek-sociologische studie Bowling alone is het verlies van 

gemeenschapszin (sociaal kapitaal) en de gevolgen daarvan voor de sociale samenhang een veelbesproken 

onderwerp. Als symbool voor de afname van sociaal kapitaal gebruikt Putnam het alléén bowlen in plaats 

van samen. Sociaal kapitaal is belangrijk voor de kwaliteit van een samenleving. Hierdoor ontmoeten 

burgers elkaar op gelijkwaardige basis, ze leren hoe ze moeten samenwerken, hoe ze het met elkaar eens 

worden en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.

Tegelijkertijd is de kracht en de potentie die wordt toegeschreven aan de gemeenschap en communities 

groter dan ooit. Er is meer bewustzijn van de betekenis van sociaal kapitaal, sociale netwerken en de 

kernkwaliteiten van sterke gemeenschappen. Beleidsstukken van overheden zijn vaak doorspekt met 

begrippen als sociale cohesie, participatiesamenleving, doe-democratie en de kanteling. Communities 

zijn steeds vaker het gekozen antwoord op de vraag hoe die participatiesamenleving dan tot stand moet 

komen. Dat antwoord is paradoxaal, net als de fase waarin we nu verkeren.  

We zijn minder lokaal verankerd, maar houden wel behoefte aan nabijheid. We voelen ons oncomfortabel 

bij de traditionele structuren en zijn er tegelijkertijd van afhankelijk. We hebben een afkeer van reclame, 

maar laten er ons stevig door beïnvloeden. En we willen wel samen, maar alleen als het ons uitkomt. Onze 

focus ligt op netwerken, maar tegelijkertijd weten we niet echt wat we er mee aan moeten. En is internet, 

met alle risico’s op het gebied van privacy en de toenemende commercialisering, wel de plaats waar we 

ons als actieve burgers kunnen en willen manifesteren? 

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. In zo’n overgangsfase is de maatschappij instabiel en 

kwetsbaar, maar gaan er tegelijkertijd deuren open voor radicale veranderingen. Een beetje ‘en-en’, of 

‘enerzijds-anderzijds’. We proeven het nieuwe, maar doen vaak nog het oude. De signalen van het nieuwe 

worden bovendien niet door iedereen herkend. Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans vergelijkt deze 

fase met het oog van de orkaan: in het oog is het windstil en onbewolkt, buiten het oog raast de storm. 

SAMENLEVING 1.0

Mechanistisch wereldbeeld

Lineair (gelijkmatig verloop in dezelfde richting)

Deterministisch (geen vrije wil)

Hiërarchisch

Aanbodgericht

Zenden

Centrale sturing

Regisseren

Winst op korte termijn

Chaos en ambiguïteit koste wat kost vermijden

Realiteit objectief

Kennis is van experts

SAMENLEVEN 3.0

Gedigitaliseerd wereldbeeld, synergetisch

Anti-causaal (output hangt af van de toekomst)

Design (ontwerp)

Intentioneel, zelfsturend

Vraaggericht

Converseren

Decentrale sturing

Faciliteren

Duurzaamheid

Chaos en ambiguïteit worden omarmd

Realiteit contextueel

Kennis wordt samen gecreëerd

“Sociaal kapitaal is belangrijk voor de kwaliteit van een samenleving.”

“We willen wel samen, maar alleen als het ons uitkomt.”
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Bibliotheken vinden zichzelf op dit moment opnieuw uit. Waren bibliotheekleden voorheen leners, lezers 

en consumenten van informatie. Nu zijn ze ook makers van informatie via uploads, blogs, shares, likes en 

(re)tweets. Veel bibliotheken nemen in toenemende mate deel aan dit sociale verkeer, maar zijn nog te 

weinig leidend en bepalend in discussies. 

Bibliotheken hebben alles in huis om het verschil te maken in de 21ste eeuw. Vanuit hun missie én 

omdat ze eerder worden gewaardeerd voor hun bijdrage aan de gemeenschap dan voor het leveren 

van persoonlijke klantwaarde. Onderzoek van onder andere PEW Research Centre wijst dit steeds 

opnieuw uit. Tegelijkertijd slagen bibliotheken er steeds beter in om ook waarde voor individuele klanten 

te realiseren. Hiermee sluiten ze aan bij uitgesproken en onuitgesproken behoeften van klanten, zoals 

gemaksdiensten, via een app reserveren en verlengen, reminders, attenderingen, ruime openingstijden, 

lekkere koffie en de aanwezigheid van toptitels. 

De publieke waarde is de waarde die wordt gerealiseerd voor de grotere gemeenschap, gebaseerd 

op waarden en idealen van die gemeenschap: democratie, vrije toegang, gelijke kansen. De overheid 

financiert vooral op grond van publieke waarden. Daar komt bij dat mensen bereid zijn om voor publieke 

waarde te betalen, óók als ze zelf geen gebruik maken van die voorziening en ze er dus geen directe 

klantwaarde aan ontlenen. 

De recente aandacht voor het deelnemen, bouwen en beheren van communities kon wel eens een 

belangrijk omslagpunt worden. Deze publicatie wil op een inspirerende manier bijdragen aan dat 

omslagpunt.

Bibliotheken in de 21e eeuw

Waarom Openbare Bibliotheken bestaan en moeten blijven bestaan
 

• Ondersteuning in educatie en ontwikkeling (Huysmans)

• Toegang tot vrije informatie en ideeën (Weinberger)

• Kennisverbinding in gemeenschappen (Lankes)

• Wegwijzer in een complexe samenleving (NOBB)

MEER INFORMATIE EN BRONNEN

• Anderson, Chris (2013) Makers- De nieuwe Industriële Revolutie Nieuw Amsterdam

• Bibliotheek als Gids, beleidsplan Noord Oost Brabantse Bibkiotheken

• Driel, H. van (2001) Een wereldbeeld verschuift 

• Hoff, Ronald, society 3.0

• Huysmans, Frank, De maatschappelijke opdracht van de Openbare Bibliotheek in de 21e   

 eeuw: een voorstel ter discussie

• Sociale vraagstukken. Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke   

 kwesties

• Lankes, David (2011) The Atlas of New Librarianship MIT Press Ltd 

• Lanier, Jaron (2010) You are not a gadget; A Manifesto, Knopf Publishing Group 

• Lanier, Jaron (2013) Who owns the future, Simon & Schuster

• Moravec, John 

• Morozov, Evgeny, To save everything, Click here; the Folly of Technologic Solutionism, the   

 Perseus Books Group 2013 en The Net Delusion; The dark side of Internet Freedom. Penguin  

 Books Ltd, 2011.

• Pariser, Eli (2011) The filter Bubble: what the Internet is Hiding from You, Penguin Books Ltd

• Pink, Daniel H.(2006) A Whole New Mind; Why Rightbrainers Will Rule the Future Pinguin   

 Putnam Inc.

• Putnam, R.D. (1995) Bowling Alone: America’s Declining Social Capital in Journal of   

 Democracy, January 1995 

• Putnam, R. D. (2000) Bowling Alone. The collapse and revival of American community, 

 New York: Simon and Schuster

• Rifkin, Jeremy (2011) The third industrial revolution; how lateral power is transforming   

 energy, economy and changing the world, Palgrave MacMillan Ltd.

• Rotmans, Jan (2012) In het oog van de orkaan, Nederland in Transitie, Aeneas

• Rotmans, Jan op TEDxMaastricht 

• Shirky, Clay (2008) Iedereen: Hoe digitale netwerken onze contacten, samenwerking en   

 organisaties veranderen,  Business Contact

• Shirky, Clay (2011) Slimmer: Hoe Sociale Media ons effectiever creatiever en actiever maken,  

 Business Contact

• Weinberger, D., Future of libraries en Library as Platform

http://libraries.pewinternet.org/
http://www.nobb.nl/nobb/service/lid-worden-test/136-algem1/over-ons/3940-beleidsplan
http://comcom.uvt.nl/driel/publica/skrien.html
http://www.socialevraagstukken.nl/site/
http://www.newlibrarianship.org/wordpress/%3Fpage_id%3D2
http://tegenlicht.vpro.nl/talksinhoud/jaron-lanier.html
http://www.knowmadsociety.com/
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFHFOe11OgBw
http://lj.libraryjournal.com/2012/09/future-of-libraries/by-david-weinberger/%23_
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbumI6aEmsLA
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2. BETEKENIS VAN COMMUNITY 

Googelen op ‘community’ levert 1.420.000.000 hits op die elk op hun eigen wijze de regels en principes 

beschrijven van het bouwen, opzetten en beheren van communities. Het grootste deel van deze resultaten 

heeft een social media karakter. Daarnaast is ‘community’ een woord met een lange traditie. Ondanks de 

aandacht van bijna alle wetenschappelijke sociale disciplines is er geen eenstemmigheid over de definitie.  

Het allerbelangrijkste is het idee en gevoel ergens bij te horen (sense of belonging).  

De leden beschouwen de community als een plek waar ze zich thuis voelen.

 

Reciprociteit of wederkerigheid is een sociaal verschijnsel, waarbij iemand bereid is een ander 

een dienst te verlenen, omdat deze persoon weet dat hij of zij hiervoor (op een later tijdstip) een 

wederdienst kan verwachten. 

 

Communities gaan over mensen. Meer in het bijzonder over de kwaliteit van de relaties tussen 

mensen. Op de vraag naar de meest belangrijke aspecten van community antwoorden mensen 

‘relaties’ en ‘sociale netwerken’. Voor velen van ons geldt dat het diepste gevoel van ‘belonging’ 

verbonden is met intieme sociale netwerken, in het bijzonder familie en vrienden. Daarna komen 

werk, kerk, de buurt, het publieke leven en andere, minder sterke banden die wel heel belangrijk zijn.

 

Communities construeren identiteit. Gerichte aandacht op relaties produceert het zelfbewustzijn 

van individuen. Door zich met hun netwerken te vereenzelvigen, worden ze een geheel. Ze horen bij 

een groep. Ze zijn de groep. Ze herkennen, erkennen en kennen, doorzien, bezien, overzien wat zij zijn 

in deze reflecties. Hun identiteit wordt niet ontdekt alsof deze al klaar lag, maar geproduceerd en 

uitgevonden in de samenwerking. Op de vraag ‘Wie ben jij?’ luidt het antwoord: ‘Dit zijn wij.’  

Ieder individu begint daarom als groep.  

In deze nieuwe tijd moeten bibliotheken een eigen balans zien te vinden. Daarom is het zinvol om dieper 

op het begrip in te gaan. Het woord ‘community’ is afgeleid van het Latijnse woord ‘communitas’. In 

zowel de wetenschappelijke als de populaire literatuur komen de volgende onderdelen naar voren als 

essentieel voor het begrip community.

 

Je kunt het hebben over community als theorie, als een methode (actieonderzoek, community profielen, 

community studies, etnografie en sociale netwerkanalyses), als plaats, als identiteit of als ideologie 

(communitarisme). Door de wetenschap wordt het begrip als een van de kenmerken van onze tijd 

genoemd. Bij de meeste mensen roept het warme en nostalgische gevoelens op, van veiligheid en 

vriendschap, een warme zomerdag, tot positieve actie en innovatie.  

Volgens socioloog Zygmunt Bauman komt dit doordat ‘community’ als concept al een plaats heeft in onze 

‘doxa’. Dat is de kennis waarméé we denken, maar waar we niet óver denken. Dat wat in ons systeem zit 

en wat we gebruiken en accepteren zonder het werkelijk te kennen. Erwin Blom zegt het simpeler in zijn 

Handboek communities (2009) : “Het heeft geen zin om te proberen een sluitende definitie te vinden. 

We weten allemaal dat social media en communities een ontwikkeling aanduiden. Die van publicatie naar 

conversatie, van zenden naar gesprek. Communities en social media gaan over het (online) gesprek.”

•  Tolerantie

•  Openheid

•  Nieuwsgierigheid

•  Zelfrespect

•  Bereidheid om te luisteren

•  Bereidheid om te leren

•  Sociaal vertrouwen, stelt mensen   

in staat om samen te werken en    

samen te ontwikkelen

Kwaliteit in de vorm van...

“Ieder individu begint als groep.”

1.

2.

3.

4.

http://www.erwinblom.nl/blog/2009/11/16/handboek-communities-nu-ook-als-gratis-pdf-verkrijgbaar.html
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Overstijgen van het gewone, het individuele. Deel uitmaken van een groter geheel.  

Weten dat je participeert in een groep die een grotere kracht heeft dan jij alleen zou hebben. 

Exploratie. Communities geven leden de kans om zaken samen te exploreren die ze alleen minder 

goed zouden kunnen onderzoeken. Nieuwe ideeën, bronnen en ervaringen worden gedeeld en 

besproken. Dit kan leiden tot versnelde innovatie. 

Communities gaan over de leefwereld, niet over de systeemwereld. In zijn studie maakt de Duitse 

socioloog Ferdinand Tönnies (1887) onderscheid tussen ‘Gemeinschaft’ en ‘Gesellschaft’.  

Zijn onderzoek kwam voort uit de onverklaarbare snelle groei van de Europese steden.  

Kleine groepen vormen volgens hem een sociale gemeenschap, een ‘Gemeinschaft’. Daarbij berust 

de stabiliteit op onderlinge afspraken en rituelen. Deze komen voort uit een sociale samenhang 

met een aantal ongeschreven wetten, zoals verantwoording voor elkaar. In een (te) grote 

gemeenschap, een ‘Gesellschaft’, vallen die verantwoordelijkheden weg. Mensen kennen elkaar 

niet meer en niemand voelt zich meer verantwoordelijk, tenzij er een 

tegenprestatie of beloning tegenover staat. 

Luisteren en dialoog. Volgens Richard Sennett 

(2012) is samenleven in diversiteit een van de 

allergrootste uitdagingen van deze tijd. We 

neigen er naar om mensen die anders zijn dan 

wijzelf, te vermijden. Zowel de politiek als de 

marketing stimuleert eerder de stammengedachte 

dan de ‘stadsgedachte’. Samenwerken is volgens 

Sennett een ambacht waarvan de fundering ligt in leren 

luisteren en leren dialoog te voeren (geen discussie of debat). 

5.

6.

7.

8.

MEER INFORMATIE EN BRONNEN

 Algemene overzichten – wetenschappelijke benaderingen van community

• Bauman, Zygmunt (2000) Liquid Modernity, Polity Press 

• Bauman, Zygmunt ( 2011) Vloeibare tijden; Leven in een eeuw van onzekerheid, 

 Klement Uitgeverij

• Beck, U. (1992) Risk Society, London: Sage

• Beck, U. (1999) What is Globalization? Cambridge: Polity Press

• Beck, U. (2001) ‘Living your life in a runaway world: 

 individualization, globalization and politics’, in W. Hutton and A. Giddens. (eds.)  

 On The Edge. Living with global capitalism, London: Vintage 

• Blackshaw, Tony: Key concepts in community studies, SAGE Key Concept Series (zie google   

 books)

• Blom, Erwin (2009) Handboek communities, de kracht van sociale netwerken

• Cohen, A. P. (1982) Belonging: identity and social organization in British rural cultures,   

 Manchester: Manchester University Press

• Cohen, A. P. (1985) The Symbolic Construction of Community, London: Tavistock

• Coleman, J. C. (1990) Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.:  

 Harvard University Press

• Delanty, Gerard (2010) Community, Routledge (originele uitgave 2003) 

• Esposito, Roberto ”Communitas;  the Origin and Destiny of Community”, tr. by Timothy   

 Campell, Stanford University Press

• Granovetter, M. (1983) The strenght of weak ties: A Network Theory Revisited” Sociological   

 Theory 1.

• Putnam, R. D. (2000) “Bowling Alone. The collapse and revival of American community”, New  

 York: Simon and Schuster

• Putnam, R. D. (1993) Making Democracy Work. Civic traditions in modern Italy, Princeton NJ:  

 Princeton University Press 

•     Rheingold ( 2012) Net smart: How to Thrive Online; MIT Press. The art of hosting good   

 conversations online

• Sennett, R. (1998) The Corrosion of Character. The personal consequences of work in the new  

 capitalism, New York: Norton

• Sennett, R. (2012) Together: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation 

•     Stacey, R. (2012) Tools and Techniques of Leadership and Management – Meeting the   

 Challenge of Complexity

• Walzer, M. (1997) On Tolerance, New Haven: Yale University Press

•     White, D.

‘UBUNTU’ 
 

Afrikaanse gezegdes zijn populair. En dat is niet toevallig. Hillary Clinton was een van de 
eersten met de uitspraak It takes a (whole) village to raise a child. Een ander Afrikaans 

gezegde is: “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.” En we 
begonnen dit e-paper met een citaat van Nelson Mandela: “Ubuntu”. Ik ben omdat wij zijn.  
Misschien wel de beste samenvatting van wat een community is. Het omvat de filosofie, de 
sociologie, de antropologie en de psychologie. Kortom, alle waardevolle elementen die we 

hiervoor bespraken. Iedereen begrijpt ‘Ubuntu’. 

http://quidditas.net/hist452/s1/Bauman%2520Liquid%2520Modernity.pdf
http://www.davidwhyte.com/organizational.html
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3. SOORTEN COMMUNITIES 

Communities zijn er in allerlei soorten en maten. Soms lijkt het of communities een-op-een 

verbonden zijn met online aanwezigheid, maar de meeste communities bestonden al lang voordat 

internet een feit werd. De meest voorkomende typen zijn: 

 C o m m u n i t i e s
 

...of Place: communities van mensen die samengebracht worden door 

geografische grenzen.

...of Identity: communities van mensen die een bepaalde identiteit delen 

en culturele activiteiten en ervaringen willen delen.

...of Interest or Passion: communities van mensen die dezelfde interesse 

of passie delen.

 ...of Purpose: communities van mensen die verandering willen 

bewerkstelligen of een gemeenschappelijk doel willen bereiken. 

...of Action: een groep verbonden individuen die iets willen 

veranderen in de wereld.

...of Practice: communities van mensen met hetzelfde beroep of 

dezelfde soort activiteiten ondernemen om ervaringen en kennis uit 

te wisselen.

...of Inquiry: communities die samen een bepaald onderwerp 

onderzoeken. 

...of Support: communities die wederzijdse hulp en aanmoediging 

bieden. 

...of Circumstance: communities van mensen die bij elkaar gebracht worden 

door externe gebeurtenissen of situaties. 

Hybrid...: een community die meerdere categorieën omvat.

Elke community in deze lijst wordt uitgelegd. Een reis langs deze communities geeft een goed 

beeld van wat er allemaal mogelijk is met communities. Er worden ook veel links gegeven naar 

aansprekende voorbeelden van de inzet van communities.

  

C o m m u n i t y  o f  P l a c e

Een Community of Place is een groep van mensen die gebonden zijn aan een bepaalde locatie.  

Dat kan een wijk zijn, of een dorp, buurt, straat of regio. Voor de komst van internet was dit de meest 

gebruikte betekenis van ‘community’ in het publieke domein. De meest voorkomende (online) 

Communities of Place zijn de hyperlokale. Voorbeelden zijn woningbouwverenigingen die een 

facebookpagina hebben voor een specifieke wijk of buurt.

De Wijkmedia-ateliers van de Gemeente Den Haag zouden prima in dit rijtje gepast hebben.  

Er waren er 12, gevestigd in Haagse bibliotheken. Wijkbewoners konden er radio- en TV-producties 

maken, onder andere over de eigen wijk. Helaas is het grootste deel van de ateliers wegbezuinigd. 

Volgens de Gemeente Den Haag is er door de snelle technische ontwikkelingen minder behoefte 

aan digitale werkplaatsen. De Wijkmedia-ateliers werden samengebracht op twee locaties, waar zij 

doorgaan onder de naam MediaLabs. Uit de afgelopen periode zijn wel heel bruikbare publicaties 

beschikbaar, zoals die van de Mediawijzer en Social Reporter.

Placemaking 

 

Een vorm waar de laatste tijd veel aandacht naar uitgaat, is placemaking. Dit is een methode om 

samen met belanghebbenden tot een optimaal ontwerp en gebruik van een openbare ruimte te 

komen. Het doel is een omgeving die welzijn, geluk en gezondheid van de gebruikers verbetert en tot 

een vorm van community building leidt. Placemaking kan worden toegepast op iedere fysieke plek. 

Zo zijn er ook steeds meer bibliotheken die gebruikmaken van vormen van placemaking bij het (her)

ontwerpen van de ruimte.

• Woonwijk Online 

• Nijmegen Direct 

• Bas Holzer 

• Web in de Wijk

Inspiratie voor een wijkgerichte aanpak door inzet van online 

http://www.denieuwereporter.nl/tag/hyperlokaal-nieuws/
http://www.veenendaalsewoningstichting.nl/mijn-buurt/115/wijken-op-facebook.aspx
http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/wijkmedia_onder_de_loep.pdf
http://socialreporter.com/files/2009/05/media4medutch.pdf
http://www.slideshare.net/mediablok/wijkgerichte-aanpak-door-inzet-van-online-communities
http://www.slideshare.net/NijmegenDirect/hoe-je-met-oude-en-nieuwe-media-betrokkenheid-in-je-buurt-krijgt
http://www.slideshare.net/basholtzer/de-buurt-online-over-het-maken-van-een-wijkwebsite
http://www.slideshare.net/WebindeWijk/10-jaar-web-in-de-wijk-next-conferentie
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C o m m u n i t y  o f  I d e n t i t y 

Communities of Identity zijn groepen van mensen die een bepaalde identiteit gemeen hebben en 

culturele activiteiten en ervaringen willen delen. Dat kan hun seksuele geaardheid zijn, het land van 

herkomst, een status, zoals die van expat, of een religie. 

Een community die al heel lang heel succesvol is, is die van de Anonieme Alcoholisten (AA). 

Wereldwijd en lokaal, maar vooral niet online (anoniem). Nu zou je dit ook een Community of 

Purpose kunnen noemen of een Community of Circumstance, maar AA’er zijn is meer een identiteit. 

Ook al drinkt een alcoholist 25 jaar geen druppel, hij weet dat hij altijd alcoholist zal blijven.  

 

Alle eerder genoemde aspecten van een community komen in deze gemeenschap terug. Een deel 

van het succes van de AA wordt verklaard uit de sterke verbondenheid, de eigen taal en symboliek, 

het rituele karakter (twaalf stappen, vast ritme, overgangsrituelen) en de erkenning van iets wat 

groter is dan het individu.

C o m m u n i t y  o f  I n t e r e s t 

Communities of Interest zijn gemeenschappen van mensen die een interesse of passie delen.  

De term wordt meestal gebruikt voor groepen mensen die van bepaalde dingen genieten en dat 

ook graag willen delen. Er zijn veel communities rond film, boeken, games, muziek, mode, wijn, eten, 

Harley Davidson enzoorts. In een Community of Interest wisselen de leden kennis en ervaringen uit 

en delen ze hun liefde en passie voor het onderwerp. 

• Project for Public Spaces  

• Expertisecentrum JSO 
• Expertisecentrum JSO over   
samenlevingsopbouw 
• Placemaking Chicago 

• Gay  • Expats • China   

• Harley  

“The next best thing to riding your Harley Davidson motorcycle is talking about it.”  

In de tijd vormen zich weer communities binnen communities, zoals de Harley owners 

group, de Harlistas, Women Riders, The Iron Elite en de Military & Veteran Riders. 

 

• De iPhone club  

Volgens Erwin Blom een van de Nederlandse succesnummers van Nederland op het 

gebied van social media. De site laat zien dat rondom een niche als de iPhone een  

levendige community kan ontstaan, waarvan de initiatiefnemers ook nog kunnen leven.  

De site, die dagelijks het laatste nieuws biedt over de iPhone en aanverwante producten, 

trekt op de drukste dagen 100.000 bezoekers.  

 
 
• Facebook pagina’s bibliotheken 

Veel facebookpagina’s van bibliotheken zijn in wezen ook gericht op het vormen van 

Communities of Interest. Ze concentreren zich rond activiteiten in de bibliotheek, 

leesbevordering en boeken. Het is interessant om nationale en internationale 

facebookpagina’s te bekijken en er een of meerdere te volgen. 

 

Inspirerende voorbeelden, nationaal en internationaal, vind je op de volgende pagina.

Meer over placemaking communities:

Voorbeelden

Voorbeelden

http://www.pps.org/
http://www.jso.nl/3/Placemaking.html
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
http://www.placemakingchicago.com/about/principles.asp
https://www.facebook.com/Gay.nl
:%20https://www.facebook.com/IamExpatNetherlands
https://www.facebook.com/100jaarChinezen.nl
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
http://www.harley-davidson.com/en_US/Content/Pages/Community/community.html
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
http://www.iphoneclub.nl/
http://www.erwinblom.nl
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
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Facebook en bibliotheken 

Om zelf inspiratie op te doen is het interessant om facebookpagina’s van verschillende bibliotheken te 

volgen. Hieronder een aantal nationale en internationale voorbeelden. Deze inventarisatie is in januari 

2014 gemaakt, de aantallen kunnen in de loop van de tijd wat verschillen. 

De facebookpagina’s verschillen niet zoveel qua aangeboden content. Er is vooral verschil in de mate 

waarin leden worden aangetrokken (en de winnaar is: Bibliotheek Veldhoven), er commentaren en 

conversaties plaatsvinden en de alertheid waarmee gereageerd wordt op de commentaren. In sommige 

gevallen is zeer snelle reactie noodzakelijk, wanneer mensen bijvoorbeeld problemen melden. 

LANDELIJK

KB
De bibliotheek
Open Bibliotheken

PLAATSELIJKE / 
REGIONALE VOORBEELDEN

OBA Amsterdam
Bibliotheken Fryslân
Bibliotheek Rotterdam
Bibliotheek Almere

BRABANTSE VOORBEELDEN

Bibliotheek Veldhoven
Bibliotheek Eindhoven
Theek 5
Bibliotheek MB
Bibliotheek Breda
Bibliotheek Den Bosch
Bibliotheek de Kempen
Bibliotheek Oss

BRABANTSE VOORBEELDEN  
(op zoek naar niches)

Bibliotheek MB 

 
Bibliotheek Eindhoven

AMERIKAANSE EN ENGELSE 
VOORBEELDEN (Bron)
 
Library of congres
New York Public Library 
The Britisch Library
Columbus Metropolitain 
Library
 
Boston Public Library 
Brooklyn Public Library 
The Seattle Public Library 
PL of Cincinnati and Hamilton 
Multnomah County Library 
Chicago Public Library

 
Los Angeles PL 
King County Library System

 
ALA

1.788
797
262

4265
1.714
1.465
1.463

1.609
1.330
830
821
349
343
370
301

60

129

144.919
122.307
137.702
32.270

17.496
32.800
23.240
21.512
21.733
28.846

10.083
16.931

28.104

182
96
28

229

101
130

13
22
76
32
12
23
6
37

27

11

5.340
3.774
5.789
757

758
384
550
1414
91
724

545
422

2.490

https://nl-nl.facebook.com/koninklijkebibliotheek
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheek
https://nl-nl.facebook.com/Bibliotheek20 

https://www.facebook.com/OBAmsterdam
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekfryslan
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekrotterdam
https://nl-nl.facebook.com/denieuwebibliotheek

https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://nl-nl.facebook.com/BibliotheekEindhoven
https://nl-nl.facebook.com/theek5
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekmb
https://www.facebook.com/bibliotheekbreda
https://www.facebook.com/BibliotheekDenBosch
https://www.facebook.com/biebdekempen
https://nl-nl.facebook.com/pages/Biblio-
theek-Oss/210294039067064

https://www.facebook.com/ComicCommunityNL
Meedenken over de stripboekencollecties en 
activiteiten
https://nl-nl.facebook.com/Paradigma040 
Een onderdeel van de nieuwe kenniswerkplaats 
rond design, kunst en technologie

https://www.facebook.com/libraryofcongress 
https://www.facebook.com/nypl
https://www.facebook.com/britishlibrary
https://www.facebook.com/columbuslibrary

https://www.facebook.com/bostonpubliclibrary
https://www.facebook.com/BrooklynPublicLibrary
https://www.facebook.com/SeattlePublicLibrary
https://www.facebook.com/CincinnatiLibrary
https://www.facebook.com/multcolib
https://www.facebook.com/pages/Chicago-Pu-
blic-Library/35447572453

https://www.facebook.com/losangeleslibrary
https://www.facebook.com/kingcountylibrarysys-
tem

https://www.facebook.com/AmericanLibraryAsso-
ciation

http://www.mattanderson.org/blog/2013/01/31/100-libraries-to-follow-on-facebook/
https://nl-nl.facebook.com/koninklijkebibliotheek
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheek
https://nl-nl.facebook.com/Bibliotheek20
https://www.facebook.com/OBAmsterdam
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekfryslan
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekrotterdam
https://nl-nl.facebook.com/denieuwebibliotheek
https://www.facebook.com/bibliotheek.veldhoven
https://nl-nl.facebook.com/BibliotheekEindhoven
https://nl-nl.facebook.com/theek5
https://nl-nl.facebook.com/bibliotheekmb
https://www.facebook.com/bibliotheekbreda
https://www.facebook.com/BibliotheekDenBosch
https://www.facebook.com/biebdekempen
https://nl-nl.facebook.com/pages/Bibliotheek-Oss/210294039067064
https://nl-nl.facebook.com/pages/Bibliotheek-Oss/210294039067064
https://www.facebook.com/ComicCommunityNL
https://nl-nl.facebook.com/Paradigma040
https://www.facebook.com/libraryofcongress
https://www.facebook.com/nypl
https://www.facebook.com/britishlibrary
https://www.facebook.com/columbuslibrary
https://www.facebook.com/bostonpubliclibrary
https://www.facebook.com/BrooklynPublicLibrary
https://www.facebook.com/SeattlePublicLibrary
https://www.facebook.com/CincinnatiLibrary
https://www.facebook.com/multcolib
https://www.facebook.com/pages/Chicago-Public-Library/35447572453%20
https://www.facebook.com/pages/Chicago-Public-Library/35447572453%20
https://www.facebook.com/losangeleslibrary
https://www.facebook.com/kingcountylibrarysystem
https://www.facebook.com/kingcountylibrarysystem
https://www.facebook.com/AmericanLibraryAssociation
https://www.facebook.com/AmericanLibraryAssociation
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Community of Purpose

Een Community of Purpose is een gemeenschap van mensen die door eenzelfde proces gaan of proberen 

hetzelfde doel te bereiken. Deze gemeenschappen zijn functioneel, ze effenen het pad voor de overige 

leden, in ieder geval gedurende de beperkte tijd die verbonden is aan de activiteit.  

 

Dat kan een bepaald onderzoek zijn, de productie van een 

gezamenlijk boek, de aankoop van een bepaald product 

en ga zo maar door. Leden helpen elkaar door het delen 

van ervaringen, het suggereren van strategieën en het 

uitwisselen van informatie. Een mooi voorbeeld is het 

boek Collaborative Futures. Of de geniale actie van 

zelfstandig onderwijsadviseur Erno Mijland die in één 

weekend het Ideeënboek Sociale media in het onderwijs 

schreef, samen met een virtuele community. Hij maakte 

daarbij gebruik van een hashtag, LinkedIn-groepen en 

Google Docs.  

Het resultaat is beschikbaar als pdf. 

Een ander mooi voorbeeld van een Community 

of Purpose is het Huis van Overvloed in 

Nijmegen. Of iets heel anders: Trip Advisor, de 

grootste online reiscommunity met meer dan 500.000 bezoekers 

per dag. Het forum geeft leden de mogelijkheid informatie te delen over tours, 

hotels, resorts, inns, vakanties, reispakketten, vakantiepakketten enzovoorts. 

C o m m u n i t y  o f  A c t i o n 

Een Community of Action is een groep individuen die met elkaar verbonden zijn omdat ze iets willen 

veranderen in de wereld. We hebben het dan natuurlijk over de meeste non-profit en fondsenwervende 

communities, zoals Greenpeace en Amnesty.  

 

In een Community of Action ligt de focus op doelen en mijlpalen. Deze worden continu in de gaten 

gehouden en er wordt gecommuniceerd over de acties en de vooruitgang. In de schijnwerpers staan 

verhalen van mensen die de gewenste positieve acties ondernemen. 

Er zijn erg veel mooie Communities of Action te vinden op internet. Een goed voorbeeld is AVAAZ, 

wat ‘stem’ betekent. Deze community is opgericht met de missie om burgers uit alle landen samen te 

brengen om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die we wensen. 

C o m m u n i t y  o f  P r a c t i c e 

Een Community of Practice is een groep mensen die deelneemt aan dezelfde activiteit. Het meest 

gebruikelijk is een community van mensen met hetzelfde beroep, maar het kan ook gaan om mensen 

die deelnemen aan dezelfde sport of hun hond trainen. Het verschil tussen een Community of Interest 

en een Community of Practice is niet groot. Practice heeft, zoals het woord al zegt, meer dan ‘Interest’ 

de betekenis van een actieve interesse, een interesse met uitvoeringscomponenten. Het kan daarbij 

gaan om best practices, het uitwisselen van leerervaringen, het delen en beoordelen van nieuwe 

ontwikkelingen en het voeren van dialogen over problemen en/of vernieuwingen en veranderingen in 

de uitvoeringspraktijk.

Er is vrij veel literatuur beschikbaar over Communities of Practice. Deze bronnen schetsen een beeld 

van structurele elementen, het organisatorisch ontwerp en de praktische stappen naar ontwikkeling en 

succes. De literatuur geeft weinig echte ‘resultaten’ (outcome). Wel zijn er veel cases en beschrijvende 

studies. 

In Nederland zijn er veel goede voorbeelden van Communities of Practice te vinden op LinkedIn.  

Denk aan groepen als Openbare geestelijke gezondheidszorg (8293 leden), Binnenlands Bestuur (38.348 

leden), Participatiewet en decentralisaties: het nieuwe WIZ domein (9495 leden), AWBZ naar gemeenten 

(6948 leden), Jeugdzorg 2.0 (8368 leden) en Integrale kindcentra (751 leden). Kenmerkend voor deze 

groepen is dat het onderwerpen zijn die actueel zijn en de gemoederen bezighouden, dat de groepen 

echt gevarieerd van samenstelling zijn en dat er actief gemodereerd wordt. Er worden discussies 

gevoerd, documenten uitgewisseld, links doorgestuurd en contacten gelegd.

Andere voorbeelden

• Platform Biebtobieb  

• Leraar 24, van en voor leraren

• Mediawijzernet,  
voor iedereen die geïnteresseerd is  

in mediawijsheid.

http://collaborative-futures.org/
http://www.ernomijland.com/docs/smiho.pdf
http://www.juulmartin.nl/huisvanovervloednijmegen/
http://www.tripadvisor.nl/
http://www.avaaz.org/nl/
http://www.biebtobieb.nl
http://www.leraar24.nl/
http://www.mediawijzer.net/
http://www.jso.nl/Docs/Pdf/20120622%2520Artikel%2520Placemaking%2520MO%2520samenlevingsopbouw.pdf
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C o m m u n i t y  o f  C i r c u m s t a n c e

Een Community of Circumstance is een groep van mensen die zichzelf in eenzelfde  

situatie bevinden. De meeste communities zijn gerelateerd aan gezondheid,  

zoals Patients like me, Cancer connection of Kanker.nl. 

In een Community of Circumstance vinden discussies 

plaats die zorgen dat er een emotionele 

verbinding ontstaat tussen de leden.  

Dit betekent doorgaans dat mensen 

wordt gevraagd hun ervaringen te 

delen. 

C o m m u n i t y  o f  I n q u i r y 

Het concept van de Community of Inquiry komt 

uit het filosofische gedachtengoed van Peirce en Dewey. 

Het was een uitvloeisel van een onderzoek naar de aard van 

kenniscreatie en het proces van wetenschappelijk onderzoek. De Community of Inquiry wordt breed 

gedefinieerd als een groep van individuen die onderzoek doen naar een onderwerp of problematische 

situatie. De Community of Inquiry benadrukt dat kennis noodzakelijkerwijs is ingebed in een sociale 

context, en dus een vorm van overeenstemming nodig heeft om legitiem te kunnen zijn. Een voorbeeld 

hiervan is de research community van TNS NIPO die open wetenschappelijke projecten bevat. Ook de 

ontwikkeling van Fablabs zou hieronder kunnen vallen. Hierover later meer.  

 

Het Community of Inquiry-principe komt ook vaak naar voren in onderwijsontwikkeling. Meestal in de 

context van ‘blended’ leren (online en offline). Het model stelt dat effectief online leren alleen mogelijk is 

binnen een community (of leergemeenschap). 

 S o c i a l  C o m m u n i t i e s 

Social Communities zijn communities van vrienden. Hun doel is niet 

primair om informatie of kennis te delen, maar om vriendschapsbanden 

te creëren en versterken. Lidmaatschap is vrijwillig, maar leden worden 

vaak verzocht of uitgenodigd. Persoonlijke facebookpagina’s en 

Whatsapp-groepen zijn hiervan een voorbeeld.

H y b r i d e  C o m m u n i t i e s 

Combinaties van communities zijn niet ongewoon. Deze worden Hybride Communities 

genoemd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een combinatie van actie en praktijk, zoals bij een community 

van professionals die iets willen veranderen in hun branche. Of het is een combinatie van mensen die 

een bepaalde ziekte hebben en ook in dezelfde plaats wonen. Een andere mogelijkheid is een combinatie 

van interesse en uitoefening van een beroep of hobby, zoals een community van mensen die zowel 

van het lezen als het schrijven van boeken houden. Het is goed je te realiseren dat een Community 

of Interest doorgaans lastiger te ontwikkelen is dan bijvoorbeeld een Community of Action of een 

Community of Practice. 

 

Een inspirerend voorbeeld van een hybride community is Ouders.nl, de grootste ouder community van 

Nederland. Voor ouders van kinderen van 1 tot 18 jaar. Maandelijks ontvangt deze site 300.000 bezoekers 

die 8 miljoen pagina’s opvragen en 20.000 berichten op het forum plaatsen. Dit is een voorbeeld van 

een Community of Interest, maar eigenlijk ook een Community of Circumstance en zeker ook een 

Community of Practice.  

Een ander inspirerend voorbeeld, of eigenlijk voorbeelden, zijn de social media clubs op basis van de 

kengetallen van gemeenten ( 013, 076 enzovoorts). Ze zijn verbonden aan de plaats (Community of 

Place), een interessegebied (social media) en hebben vaak ook nog een soort doel. 

http://www.patientslikeme.com/
http://www.cancer-connection.org/
https://www.kanker.nl/
%20http://www.ouders.nl/
http://www.smc013.nl/
http://smc073.nl/
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En Fablab Communities?

Fablabs hebben hun eigen communities die onderling zeer verbonden zijn. Het zijn over het algemeen 

Hybride Communities. Met kenmerken van Communities of Interest, Communities of Practise (er wordt 

veel ´how to´ materiaal uitgewisseld) en Communities of Inquiry.

Blog Rafelranden

Jeroen de Boer mogen we beschouwen als de grootste promotor van Fablabs in bibliotheken. 

Hij schrijft op zijn blog Rafelranden:

Het lijkt beter om aan te sluiten bij de communities die er al zijn dan een nieuwe community op te 

richten. Aansluiten betekent actief deelnemen, volgen, reageren en posten. Alleen het bestuderen van de 

deelnemers aan de bestaande communities geeft al veel informatie.

Tot zover de theorie rondom communities en community building. In deel 2 van dit e-paper zoomen we 

in op de praktijk. We bespreken dan enkele interessante inspiratiemodellen. De functie van community 

manager komt ruimschoots aan bod. En natuurlijk leren we je ook hoe je zelf een community bouwt voor 

jouw eigen bibliotheek. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Wat moet je wel doen? En wat vooral niet?

Je leest het allemaal in deel 2.

“Bibliotheken 
zoeken niet voor niets steeds meer aansluiting 

bij Fablabs of makerspaces, want er is een aantal gedeelde kernwaarden, 
zoals een focus op de lokale gemeenschap, de ontwikkeling van het individu en het 

delen van kennis en informatie. Fablabs sluiten naadloos aan op de filosofie van bibliotheek 
als platform, de on- en offline bibliotheek als facilitator van informatieuitwisseling en 
kennisdeling. De toenadering tussen bibliotheken en makersplaatsen is hiermee een 

van de uitwerkingen van de bibliotheek-als-platformtheorie. De informatiefunctie van 
bibliotheken verandert er in ieder geval flink door. Het traditionele bibliotheekaanbod 

wordt aangevuld met gedeelde kennis van gebruikers, het beschikbaar stellen van 
nieuwe technologie en bijbehorend educatief materiaal. Daarmee is het aanhaken bij de 
makersbeweging heel logisch. Met het project ́ Fab the Library ,́ dat vanaf april 2014 van 

start is, krijgen bibliotheken handvatten om een Fablab in de bibliotheek op te nemen of op 
een andere wijze te integreren. Behalve aan het (technisch) gebruik wordt aandacht besteed 
aan mediawijsheid, kritisch begrip, communicatie en strategie, inclusief het gebruikmaken 

van en aansluiten bij (internationale) communities.“

• Fablabs in Nederland 
• Tilburg Fablab 013 

• Fablab Breda 

• Fablab Noord-Brabant in Den Bosch 

• Digitale werkplaats 
• Fablab Brainport in Eindhoven.  

 Dit Fablab zit ook op facebook.

MEER INFORMATIE EN BRONNEN

• Blom, Erwin (2009) Handboek communities, de kracht van sociale netwerken

• Britton, Lauren, (2012)  A fabulous laboratory: the makerspace at Fayetteville Free   

 Library public libraries online 

• Garrison en Vaughan, E-learning in the 21st century- a framework for research and practise.  

 Blended learning in higher education

• Moor, Aldo de en Heijden, Emmeken van der: De openbare bibliotheek als stadslab 

• Moor, Aldo de en Assem, Rutger van den (2013) Public Library as Social Innovation Catalysts  

 voor communities die werken aan sociale innovatie

• Shirky, Clay (2008): Iedereen (Here comes everybody); hoe digitale netwerken onze   

 contacten, samenwerking en organisaties veranderen.Business Contact

• Shirky, Clay (2011): Slimmer; hoe sociale media ons effectiever, creatiever en actiever maken,  

 Business Contact

• Wenger, Etiene (1998): Communities of Practice: learning, meaning and identity, Cambridge  

 University Press

http://jeroendeboer.net/2013/12/22/fab-the-library-brengt-fablab-naar-de-bieb-libraryasplatform-mediawijsheid
http://fablab.nl/
https://www.facebook.com/Fablab013
https://www.facebook.com/FabLabBreda
http://www.fablabnoordbrabant.nl/
https://www.facebook.com/DWsHertogenbosch%3Fref%3Dstream
http://www.fablabbrainport.nl/
https://www.facebook.com/FablabBrainport
http://publiclibrariesonline.org/2012/10/a-fabulous-labaratory-%09%09the-makerspace-at-fayetteville-free-library/
http://www.communitysense.nl/papers/2012_Van%2520der%2520Heijden-De%2520Moor_De%2520%09Openbare%2520Bibliotheek%2520als%2520Stadslab.pdf

