
Online strategie 
voor leden- en

donateurswerving



De werving van leden, donateurs of betalende abonnees* op internet 
is een flinke uitdaging voor organisaties. Dit document gaat over:

de plek die ledenwerving inneemt in een breder 
betrokkenheidsmodel

de werving van aandacht van potentiële volgers en leden

de ontwikkeling van een gedegen contentstrategie om 
geïnteresseerde gebruikers te vinden en te binden

de inzet van actieve leden, supporters en sympathisanten voor 
leden- en fondsenwerving

Het is speciaal geschreven voor mensen die werken bij nonprofit-
organisaties aan de vernieuwing van communicatie, marketing en 
ict.

*We hebben het in dit document over ‘leden’ waar we ook 
structurele donateurs en betalende abonnees bedoelen. Het zijn 
verschillende benamingen voor een overeenkomstig 
betrokkenheidsniveau, waarbij mensen structureel geld betalen 
aan een maatschappelijke, culturele of journalistieke organisatie 
en daar op de een of andere manier ook wat voor terugkrijgen.

Online ledenwerving voor 
maatschappelijke organisaties

Dit is een whitepaper van Bolster, een digitaal bureau voor organisaties die midden in 
de samenleving staan. We werkten de afgelopen jaren voor veel ledenwervende 
organisaties, van Young & United tot PvdA en van de Fietsersbond tot De Coöperatie.

http://www.bureaubolster.nl
http://www.bureaubolster.nl
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Leden, donateurs en abonnees werven is voor de meeste 
organisaties al ingewikkeld genoeg, maar de opkomst van internet 
maakt dat zo mogelijk nog lastiger. Er zijn twee ontwikkelingen aan 
te wijzen die ervoor zorgen dat ledenwerving uitdagend is:

Technologie is een belangrijke driver van verandering: internet 
in het algemeen en mobiele en sociale media worden dominant 
voor alle vormen van communicatie. Dat creëert allerlei 
uitdagingen: wanneer je mensen bereikt via sociale 
mediaadvertenties, vasthoudt als Facebook-fan, opwaardeert 
naar e-mailabonnee, trackt in een CRM- systeem en uiteindelijk 
converteert naar digitaal lid via een slimme landingspagina met 
betaalmodule, vereist dat een flinke hoeveelheid techniek.

1.1.

Inleiding



Het vertrouwen in traditionele instituten zoals de overheid, 
vakbonden, goede doelen en de journalistiek staat wereldwijd 
onder druk. Sinds de ontzuiling is het voor Nederlanders steeds 
minder vanzelfsprekend om zich langdurig te verbinden aan 
bijvoorbeeld traditionele vakbonden, omroepen, goede- 
doelenorganisaties of politieke partijen. Met name jongere 
generaties worden minder snel ergens lid van en haken ook 
sneller af.

2.
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In ons werk voor politieke partijen, vakbonden, consumenten- 
organisaties, journalistieke clubs en andere maatschappelijke 
organisaties hebben we de nodige ervaring opgedaan, en die delen 
we graag in dit whitepaper.



Voordat je concreet aan de slag kunt met de werving van leden en 
donateurs, is het belangrijk even stil te staan bij de vraag: wat 
betekent lidmaatschap? En hoe verandert de organisatie van 
betrokkenheid bij je organisatie door de opkomst van internet?

Want vooral over nieuwe online vormen van activisme en 
betrokkenheid wordt nog wel eens laatdunkend gesproken. online 
activisme wordt dikwijls ‘slacktivism’ genoemd, van ‘slacker’ en 
‘activism’, oftewel: luilakactivisme.

Maak een 
betrokkenheidsmodel

1



Uiteraard red je de wereld niet met vind-ik-leuks en retweets. Maar 
wie beweert het tegendeel? Natuurlijk, nieuwe digitale vormen van 
activisme en betrokkenheid zijn nieuw en springen in het oog, en 
het is misschien verleidelijk te denken dat het daarbij blijft. Maar dat 
is niet zomaar het geval:

De meest laagdrempelige uitdrukking van waardering en 
relevantie gaat per muisklik of vingeraanraking. Als iemand een 
Facebookbericht van jouw organisatie ‘leuk vindt’ heeft dat 
weinig om het lijf, maar dat is het voordeel juist. Hoe meer likes 
en (iets hoogdrempeliger) reacties je Facebookbericht ontvangt, 
hoe meer mensen je bericht te zien krijgen. ‘Likende’ 
Facebookgebruikers fungeren dan ook als een collectieve jury 
die bepaalt welke verhalen interessant, relevant, belangrijk zijn. 
Kortom: relevantie en autoriteit van verhalen en organisaties 
worden steeds opnieuw berekend aan de hand van minuscule 
uitingen van waardering in de vorm van laagdrempelige 
muiskliks. Die kliks bepalen wat miljarden Facebook-gebruikers 
dagelijks in hun Newsfeed te zien krijgen. 1 Klik zegt niks, een 
miljard kliks bepalen samen wat ieder van ons ziet en hoort en 
leest - noem dat maar betekenisloos!

1.

Vóór Facebook en Twitter zorgde zoekmachine Google al voor 
een revolutie in de manier waarop autoriteit en relevantie 
werden georganiseerd. Google lette niet direct op klikgedrag, en 
de inhoud van doorzoekbare webpagina’s was evenmin van 
doorslaggevend belang; de belangrijkste vernieuwing was dat 
Google bijhield welke webpagina’s naar elkaar linkten. Google 
beschouwde links tussen webpagina’s als waarde-oordelen die 
geteld en gemeten kunnen worden.

Er zijn nog méér laagdrempelige uitingen van vertrouwen, 
relevantie, sympathie en betrokkenheid. Reacties op je 
berichten, shares en retweets van je statusupdates zijn enkele 

3.
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van de meest voorkomende op sociale media. Zoals vele Twitter-
bio’s zeggen: “RT is geen endorsement” - maar het feit dt dit 
nodig is om te zeggen impliceert dat een retweet wel degelijk als 
een verklaring van inhoudelijke instemming kan worden 
opgevat.

En daar blijft het niet bij: wéér een stapje hoger op de ladder 
vinden we bijvoorbeeld de petitie. Een 
ondersteuningsverklaring is alweer wat minder vrijblijvend: je 
doet als burger immers een politieke uitspraak, je neemt 
stelling. En dat kan zeker effect hebben: met name 
mensenrechtenactivisten zijn vaak vrijgekomen mede door het 
gebruik van petities om draagvlak te organiseren en druk uit te 
oefenen - met Nelson Mandela als wellicht bekendste voorbeeld. 
Daar komt bij dat met de inwerkingtreding van de 
referendumwet de kloof tussen het verzamelen van 
handtekeningen en daadwerkelijke beleidsbeïnvloeding kan 
worden geslecht: bij voldoende handtekeningen kan een 
formeel raadgevend referendum worden uitgeschreven, zoals 
GeenPeil demonstreerde. Wat je ook van dit feitelijke 
referendum vindt: het is een uiting van digitaal activisme die in 
elk geval geen gebrek aan impact kan worden verweten.

4.

Bovenstaande uitingen van betrokkenheid betreffen echter 
allemaal eenmalige handelingen - terwijl die pas het begin 
zijn. Betrokkenheid organiseer je natuurlijk in duurzame 
relaties, en die worden gekenmerkt door regelmatig contact. 
De wereld van relaties is eveneens onherroepelijk veranderd 
door de opkomst van internet: je kunt mensen en organisaties 
laagdrempelig volgen op sociale media, lid worden van 
websites en je abonneren op e-mailnieuwsbrieven. Duurzame 
relaties zonder dat gebruikers hoeven te betalen zijn nieuw, 
omdat organisaties vóór de opkomst van internet niet 
kosteloos konden communiceren met leden of donateurs - 

5.
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de gradaties van betrokkenheid

drukken en verzenden kost immers geld. Digitale content is 
gratis te reproduceren en te verspreiden (al zijn content en 
creatie niet gratis); dat verandert niet alleen ‘communicatie’ 
maar ook de manier waarop je betrokkenheid organiseert.

Het moge duidelijk zijn: ‘internet’ zorgt niet per se voor minder 
betrokkenheid, maar wel voor een flinke verandering van de gehele 
huishouding van betrokkenheid.

Lidmaatschap is een vorm van duurzame betrokkenheid die is 
geformaliseerd (je bent ‘officieel’ lid, je betaalt daarvoor en krijgt er 
ook wat voor terug). Er bestaan echter ook hogere vormen van 
betrokkenheid, zoals actief lidmaatschap (zie volgend hoofdstuk) 
die door internet nieuwe mogelijkheden hebben gekregen.

Internet heeft bovendien nieuwe vormen van duurzame 
betrokkenheid geïntroduceerd die evenwel een vrijblijvender en 
eenzijdiger karakter hebben, omdat ze gratis zijn (sociale media en 
e-mailnieuwsbrieven).

Als er meerdere betrokkenheidsniveaus zijn, van laagdrempelig en 
vrijblijvend tot hoogwaardig en duurzaam, moet je meerdere 
niveaus moet organiseren die mensen in staat stellen een ‘ladder 
van betrokkenheid’ te beklimmen.
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Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende opgaven:

Het is zaak om gradaties van betrokkenheid te organiseren: een 
hanteerbaar model met duidelijk omschreven niveaus. Alle 
betrokkenheidsniveaus moeten worden onderhouden.

1.

Zodra incidenteel of eenmalig contact verandert in een vaste 
frequentie, doordat een gebruiker jou toestemming geeft om 
haar vaker berichten te sturen, ontstaat het volgende 
betrokkenheidsniveau: dat van volgers. (Die toestemming is 
nogal belangrijk: zonder toestemming heet dit ‘spam’.)

3.

Ook organiseer je het niveau van leden, ook wel ‘supporters’ 
genoemd: mensen die betalen en daarmee een wederzijdse 
betrokkenheidsrelatie onderhouden.

4.

Daarboven ontstaan betrokkenheidsniveaus waarbij mensen 
méér doen dan contributie betalen voor afgenomen diensten: 
bijdragers dragen ook op andere manieren bij, en daarboven 
zijn niveaus waar mensen zelfs onderdeel gaan uitmaken van je 
organisatie.

In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op die verschillende 
vormen van betrokkenheid - en dan vooral de verschillende 
gradaties van betrokkenheid: waaronder zowel hogere als lagere 
niveaus dan ‘lidmaatschap’.

5.

Het is belangrijk om eenmalige contactmomenten te 
organiseren: gebruikers met wie je geen relatie hebt komen een 
boodschap van je tegen via retweets, advertenties, via 
zoekopdrachten, mailforwards of op andere manieren. Deze 
mensen noemen we observanten

2.

Vertaling naar segmenten
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Vaak blijft betrokkenheid niet bij louter lidmaatschap. Veel leden 
hebben een hoger betrokkenheidsniveau, dat tot uiting komt in 
méér bijdragen dan alleen contributie. Hen noemen we ‘bijdragers’. 
Wat ze bijdragen is bijvoorbeeld:

Identificeer je 
‘bijdragers’

2

Kennis: ze delen expertise bijvoorbeeld als lid van werkgroepen.

Tijd: in hun vrije tijd draaien ze bardiensten, gaan rond met een 
collectebus of doen ander vrijwilligerswerk.

Geld: ze doen een financiële donatie of sponsoren met goederen 
en diensten.

Netwerk: als ambassadeur van een organisatie delen ze 
boodschappen.



Reputatie: ze verbinden zich aan een organisatie, die daarmee 
geloofwaardiger wordt en meer autoriteit krijgt

Draagvlak: Door een petitie te tekenen of een stem uit te brengen 
krijgt de organisatie een bredere basis, meer aanzien en 
geloofwaardigheid
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Er zijn verschillende modellen en theorieën - met wisselende mate 
van wetenschappelijke onderbouwing - die nuttige vuistregels 
aanleveren over het aantal leden van gemeenschappen dat actief 
participeert. Een bekende is de 1% rule (zie Wikipedia die stelt dat 
1% van de leden van een bijvoorbeeld een online forum ‘creator’ is 
(en verantwoordelijk voor het leeuwendeel van alle content), 9% af 
en toe een bericht plaatst, en 90% alleen lurkt (kijkt en leest zonder 
bij te dragen). Het idee is: elk betrokkenheidsniveau heeft de omvang 
van ongeveer 10% van het niveau eronder.

Neem zo’n model niet te serieus, maar het is hoe dan ook raadzaam 
om een kwantitatief doel te stellen voor de werving van bijdragers - 
en 10% van je leden is een prima richtsnoer.

Noteer voor je organisatie hoe hogere gradaties van betrokkenheid 
momenteel georganiseerd worden. Het kan zijn dat je organisatie 
bijhoudt in een CRM-systeem hoeveel actieve leden, vrijwilligers of 
donateurs er zijn.

Er is dan ook meestal sprake van een onbenut potentieel van leden 
die zich wel bijdrager voelen, en graag bereid zijn om méér te doen, 
en alleen maar gevraagd hoeven worden.

Todo: op zoek naar de 10% bijdragers

https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)
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Ten tweede zijn er vaak kansen voor ‘cross-selling’: wie een petitie 
tekent wil soms ook een donatie doen of een bericht delen op 
Facebook. Spreek ze aan op hun rol als bijdrager (of ambassadeur, 
activist, supporter of wat voor naam je eraan wilt geven). Als mensen 
zich een bijdrager voelen, gaan ze zich daarnaar gedragen.

Concrete Mailchimp-tip (een veelgebruikt nieuwsbriefsysteem): maak 
een nieuw segment aan, bestaande uit de abonnees die op een van de 
links uit de laatste 5 nieuwsbrieven klikten. Goede kans dat dit 
ongeveer 10% van je abonnees zijn - en precies dat deel van je 
ledenbestand dat graag méér wil doen dan je nieuwsbrief lezen.

Mensen worden vaak lid omdat anderen dat eveneens doen. Hoog-
betrokken en prominente leden worden dan ook vaak ingezet als 
ambassadeur en ledenwerver.

Dat is online alleen maar belangrijker geworden. Dankzij sociale 
media is de communicatiekracht van individuen sterk toegenomen: 
actieve leden met een ambassadeursfunctie kunnen een flink 
netwerk van potentiële leden bereiken met bijvoorbeeld een 
Facebook-bericht.

Zet activisten in als ledenwervers

Tips:

Het is raadzaam om een overzicht te maken van alle manieren waarop 
mensen zich als ‘bijdrager’ kunnen manifesteren. Gebruik een CRM-
systeem (bijvoorbeeld CiviCRM, SugarCRM, Highrise, Salesforce) dat 
idealiter is gekoppeld aan je ledenadministratie en je nieuwsbriefsysteem 
(bijvoorbeeld Mailchimp). Je kunt ook lijsten exporteren en samenvoegen 
in Excel. Hoe dan ook: zorg dat je een overzicht krijgt van degenen die op 
een of meer manieren als ‘bijdrager’ kunnen worden gezien.

Ten eerste kun je ‘leden’ converteren naar ‘bijdragers’ door gewoon te 
vrágen om iets te doen. Vraag je leden om content te delen of een 
petitie te tekenen - en wie dat doet, is per definitie een ‘bijdrager’.



Waarschijnlijk wil je organisatie vooral leden (of donateurs, 
abonnees, klanten) werven. De uitdaging is om mensen te bewegen 
van ‘geen betrokkenheid’ naar ‘lidmaatschap’. Dat was vóór de 
komst van internet ook een hele klus, want het is een flinke stap van 
‘geen-lid’ naar ‘lid’.

Die overgang van niet-lid naar lid is door de opkomst van internet 
onherroepelijk veranderd. Want lidmaatschap is niet meer het 
instapniveau van betrokkenheid: er bestaan nu immers manieren 
om gratis duurzame relaties te organiseren: Facebook-pagina’s, 
Twitterprofielen en nieuwsbriefabonnementen. Met andere 
woorden: je kunt ook éérst volger, en daarna pas lid worden.

Werf volgers
3



het niveau van ‘volgers’ is nieuw

pag. 15

Sociale media zijn een belangrijk middel om kennis te maken, op de 
hoogte te blijven, maar ook om intensievere relaties mogelijk te 
maken - waarbij de overgang naar andere middelen (een e-
mailnieuwsbrief, een fysieke ontmoeting) eenvoudig gemaakt is.

De volgende uitdagingen verdienen daarom aandacht:

Organisaties moeten zich bekwamen in de werving van volgers: 
ze moeten potentiële volgers vinden en verleiden om aan te 
haken - met het oog op toekomstig lidmaatschap zonder dat te 
verplichten.

Ook kunnen we concluderen dat het een nieuwe uitdaging is om 
volgers te verleiden lid te worden.

Organisaties moeten goed worden in het onderhouden van 
laagdrempelige doch duurzame betrokkenheid, tussen 
‘observant’ en ‘lid’ in: Facebook-fans, Twittervolgers en 
nieuwsbriefabonnees. Het moet de moeite waard zijn om volger te 
zijn en te blijven.
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Laten we eens kijken naar een grote campagne: die van Hillary 
Clinton om de Democratische nominatie voor het Amerikaanse 
presidentschap in de wacht te slepen. Hillaryclinton.com ziet er op 
het moment van schrijven als volgt uit:

Hillary Clinton wil allerlei vormen van betrokkenheid van je, en 
gezien de kosten van de miljoenenverslindende 
advertentiecampagnes staat ‘doneren’ hoog op de lijst. En toch 
begint ze daar niet mee: ze wil eerst je e-mailadres. Dat is dan ook 
misschien wel de belangrijkste bouwsteen van je 
betrokkenheidshuishouding: in tegenstelling tot fans & volgers op 
sociale media kun je e-mailabonnees rechtstreeks en eventueel 
gepersonaliseerd bereiken. Op Facebook heb je advertentiebudget 
nodig om zelfs je eigen fans te bereiken, en het aantal mensen dat 
doorklikt of bijvoorbeeld een donatie doet, is vanuit Facebook 
relatief laag vergeleken met e-mail.

Hillary wil alles van je weten, maar als eerste je e-mailadres
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Tips voor meer fans & volgers

Houd de inzet van sociale media overzichtelijk. Een Facebook-pagina 
is het belangrijkst. Maak de content aantrekkelijk met hoogwaardige 
visuals en sterke kopij.

E-mailnieuwsbrieven zijn nog belangrijker dan sociale media. Heb je 
interessante content te delen? Wanneer je interessante verhalen 
publiceert in ledenmagazines of sowieso advies, kennis en expertise 
deelt met leden, kun je een deel hiervan ook met abonnees delen. 
Zorg ervoor dat een abonnement nuttig en waardevol is.

Je kunt ook leden werven op basis van inhoudelijk commitment. Een 
slim Amerikaans fenomeen is de quasi-petitie: je wordt gewoon 
gevraagd je e-mailadres in te vullen als je het eens bent met een 
bepaalde stelling. Die ledencontributie, mogelijke inzet als activist of 
donateur komen later wel: het is zaak om eerst een inhoudelijk 
commitment te verkrijgen en dat te verzilveren door een e-mailadres 
te krijgen.

Hoe en waar vind je nieuwe volgers? Zoals we eerder schreven: zet 
vooral je bestaande bijdragers in als wervers van leden en volgers. Dat 
kan ook passief, door op Facebook te adverteren onder vrienden van 
je pagina-fans. Het Facebookadvertentieplatform biedt nog veel meer 
mogelijkheden, zoals targeten op leeftijd, woonplaats, 
interessegebied en meer. Maar onderschat ook niet de kracht van 
goede contentmarketing. Kijk maar naar dit whitepaper, er is niks 
geheimzinnigs aan de strategie erachter: we proberen een zo nuttig 
mogelijk document te maken voor mensen die communicatie, 
marketing en ict van nonprofitorganisaties vernieuwen, en dat vindt 
zich vanzelf een weg naar de juiste mensen.



De uitdaging is dus: een betrokkenheids-infrastructuur die volgers, 
leden én bijdragers faciliteert. De hamvraag is dan: wat bied je die 
mensen?

Het is belangrijk om niet de veelgemaakte fout te begaan om alle 
waardevolle content en communicatie te richten aan ‘leden’, terwijl 
volgers blijven opgescheept met alleen saai organisatienieuws of 
louter marketingboodschappen die mensen moet verleiden lid te 
worden. Nee, kosten gaan voor de baat: het is zaak om met 
waardevolle content en communicatie te investeren in de relaties 
met volgers.

Houd volgers vast
4
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Het “Golden Circle“-model is een conceptueel raamwerk, ontwikkeld 
door Simon Sinek, dat daarbij goed van pas komt. Het onderscheidt 
drie abstractieniveaus: waarom, hoe en wat.

Wat: de producten, diensten, tactieken en resultaten

Hoe: je positionering, strategie, processen en organisatie-inrichting

Waarom: je missie, drijfveren en bestaansrecht

Om op alle betrokkenheidsniveaus goed te communiceren is het 
nodig om terug te grijpen op het ‘waarom’ van je organisatie. De 
praktijk wijst uit dat je anders al snel te veel saai nieuws of 
promotionele boodschappen verspreidt gericht op ledenwerving.

De Gouden Cirkel
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Dit is het gouden cirkel-model van onszelf: Bolster, een digitaal 
bureau dat organisaties helpt bij de vernieuwing van communicatie 
en betrokkenheid. De ‘why’ is universeel, maar op ‘how’- en ‘what’-
gebied zijn er verschillen.

Voorbeeld: Bolster zelf

Hieruit volgt dat we in onze digitale uitingen geen reclame moeten 
maken voor onze diensten, maar op zichzelf waardevolle inhoud 
moeten delen met geïnteresseerden.

Bedenk: wat is de ‘why’ van jouw organisatie, en hoe vertaal je die 
naar content & communicatie voor het betrokkenheidsniveau van 
‘volgers’? De volgende tips helpen je hierbij:

Tips:

diensten aan leden / 
klanten 

geboden waarde 
aan volgers

sociale innovatie: gezonde 
vernieuwing van de 
publieke sfeer

organisaties online helpen 
vernieuwen met 
infrastructuur, groei en 
kennis

online-professionals bij 
organisaties helpen met 
kennis en inzichten

sociale innovatie: gezonde 
vernieuwing van de 
publieke sfeer

whywhy

how

websites, apps, e- 
mailsystemen, campagnes, 
kennissessies, strategieën

podcasts, nieuwsbrief, 
whitepapers met kennis en 
inzichten over online 
vernieuwing van communicatie 

what
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Heeft je organisatie een ledenmagazine of andere manieren om met 
hoogwaardige, relevante content leden aan je te binden? Maak 
daarvan afgeleide informatieproducten, zoals infographics met tips of 
mini-gidsen (vergelijkbaar met dit whitepaper) die je via je 
Facebookpagina of e-mailnieuwsbrief verspreidt. De content daarvoor 
kun je hopelijk grotendeels halen uit wat je ‘op de plank’ hebt liggen.

Zulke informatieproducten zijn ook erg geschikt als 
conversiemechanisme van observant naar volger: met name e-
mailnieuwsbriefabonnementen zijn immers al hoogdrempelig. Je kunt 
mensen vragen om een e-mailadres om het te mogen downloaden; 
daarnaast helpt het bij de ‘waardepropositie’: het is voor mensen 
aantrekkelijk om zich in te schrijven als duidelijk wordt dat ze er echt 
wat aan hebben.

Een ander platform dat snel aan populariteit wint is medium.com - 
het is een whitelabel blogplatform met een ingebouwd volgersmodel: 
je kunt er doodeenvoudig prachtige longreads publiceren, die gelezen 
en aanbevolen kunnen worden door volgers, die je in een 
handomdraai weten te vinden als ze je al via Facebook of Twitter 
kennen.

Een ander type nieuwsbrief dat recent populair is geworden is de 
‘gecureerde’ nieuwsbrief: e-mails met voornamelijk een overzichtelijk 
lijstje van links naar diverse interessante artikelen, video’s en 
websites. De Nederlandse startup getrevue.co is op dit vlak snel 
populair geworden - wij gebruiken ’m ook.
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Aan een platform als Medium kleeft echter hetzelfde risico als aan 
Facebook: zowel de content als het beheer van relaties is in beheer van 
een commercieel bedrijf, dat daar geld aan wil verdienen. Hoewel je in de 
begindagen van Facebook-pages snel fans en bereik kon opbouwen met 
een organisatiepagina, draait het platform de ‘kraan’ steeds verder dicht: 
je moet advertentiebudget inzetten om je eigen zorgvuldig opgebouwde 
publiek van volgers te bereiken. Op de lange termijn blijft het daarom 
belangrijk om in je eigen platform te investeren: bijvoorbeeld een 
WordPress-website zoals ons Perikles systeem in combinatie met een e-
mailnieuwsbrief en CRM-systeem.

Op Facebook draait het minder om contentdistributie, en meer om het 
delen van een gezamenlijk wereldbeeld: mede doordat het op Facebook 
vanaf het begin draait om sociale communicatie tussen vrienden en 
familie, is het zaak voor organisaties om aan te sluiten op die 
communicatiecultuur. Zo is het delen van links naar petities uit 
verontwaardiging om maatschappelijke misstanden op Facebook een 
mainstreamverschijnsel geworden, net als het delen van statements over 
wat er mis is met de wereld en wat er beter moet, vaak in de vorm van een 
emoties opwekkende afbeelding met een citaat erin gephotoshopt. Ben je 
een organisatie met ideële doelstellingen, dan is een mix van dergelijke 
afbeeldingen en links naar petities (die gelden als conversiemechanisme 
van Facebookfan naar nieuwsbriefabonnee en bijdrager) een voor de 
hand liggende.

Facebook is erg handzaam voor organisatiecommunicatie: een handvol 
posts per week is meer dan genoeg, omdat berichten die veel likes & 
comments scoren gerust een halve dag of langer mensen kunnen bereiken. 
Twitter daarentegen filtert berichten chronologisch, waardoor het meer een 
realtime medium is. Dat betekent dat de succesvolle inzet van Twitter een 
haast voortdurende aanwezigheid op het platform vereist. Prima geschikt 
voor reactieve communicatie - webcare - en voor nieuwsdistributie (als je 
veel content publiceert kun je alles doorplaatsen op Twitter), en daar leent 
Twitter zich dan ook uitstekend voor. Desondanks is conversationele 
communicatie tussen individuele, natuurlijke personen op Twitter 
dominant; wil je alles uit het platform halen, dan is het zaak om 
individuele vertegenwoordigers van je organisatie in te zetten. Twitter is 
heel geschikt om te netwerken en het publieke debat aan te jagen (vanwege 
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de oververtegenwoordiging van journalisten, woordvoerders, politici, 
campaigners en andere mensen die veel beroepsmatig communiceren), 
maar in absolute zin is het publieksbereik van Twitter beperkt.

Wat advertenties betreft: daar is een hele afzonderlijk whitepaper over te 
schrijven, maar als vuistregel geldt dat adverteren op sociale media vooral 
zinvol is als duwtje in de rug van content & communicatie die het ook op 
eigen kracht al goed doet. Dat geldt met name voor Facebook, dat er beter 
dan Twitter in is geslaagd om de grenzen tussen organisch en betaald 
bereik te laten vervagen, en de tolerantie voor gesponsorde content te 
vergroten. Geef succesvolle statusupdates op Facebook dus gerust een 
zetje met een tientje of twee aan sponsorbudget op zijn tijd.



En hoe zit het met werving en retentie van leden, donateurs en 
abonnees zelf - verdient dat geen eigen hoofdstuk?

Daar valt wat voor te zeggen. Maar de bestaande infrastructuur om 
leden te werven is doorgaans al behoorlijk robuust, van 
inschrijvingsformulieren op websites tot telemarketingacties of 
toenaderingen op straat. Ook is de propositie voor leden - wat je hen 
aanbiedt, wat mensen terugkrijgen voor hun steun - vaak redelijk in 
orde.

De opkomst van internet heeft vooral de werking van betrokkenheid 
in het algemeen veranderd; sociale media, blogs, nieuwsbrieven en 
online advertenties bieden veel nieuwe manieren om observanten te 
bereiken, volgers te binden en bijdragers te activeren. In dit 
whitepaper hebben we daarom nadruk gelegd op de constructie van 
een bredere betrokkenheidsstrategie en de de inzet op ándere 
betrokkenheidsniveaus.

En nu verder!
5
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Dit whitepaper wordt binnenkort aangevuld en opgevolgd door 
gerelateerde documenten. Uiteraard creëren wij ook diverse 
gradaties van betrokkenheid, dus als je interesse hebt: sluit je aan 
bij de bijna 1000 communicatieprofessionals die zichzelf en de 
maatschappelijke, journalistieke en culturele organisaties waar ze 
werken verder willen ontwikkelen op online gebied.

Check bureaubolster.nl/sluitjeaan voor updates, aanvullingen en 
exclusieve uitnodigingen voor followups

Direct onze hulp inschakelen? Bel ons: 010 - 870 02 04 of mail ons: 
info@bureaubolster.nl 

Volg @bureaubolster en onze CEO @jaapstronks op Twitter

http://bureaubolster.nl/sluitjeaan
mailto:info@bureaubolster.nl
https://twitter.com/jaapstronks


We zetten ons in voor een maatschappelijk positieve uitwerking van 
online-innovatie. Dat doen we door maatschappelijke en 
journalistieke organisaties te helpen met met online-strategie, 
website-ontwikkeling en campagnes.

Dat deden we eerder voor o.a. PvdA, Fietsersbond,  Young & United, 
Kennisland, FNV, Erasmus Universiteit en Museum Rotterdam.

bureaubolster.nl

Wij zijn bolster

Meer weten? Ga naar bureaubolster.nl
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