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Inleiding
We maken boeiende tijden mee. We evolueren in een sneltreinvaart van een postindustriële naar een kennissamenleving, waar informatie voortdurend in omvang toeneemt en ook steeds sneller veroudert. in een geglobaliseerde economie vervagen
grenzen en ontstaan netwerken los van tijd en plaats. Migratie en multiculturaliteit
zijn een onomkeerbaar feit. Revoluties tegen dictatoriale leiders voltrekken zich via
Facebook en twitter.
Digitale technologie speelt bij dit alles een bepalende rol. De ‘wired generation’
is via computers, mobiele telefoons en spelconsoles permanent ingeplugd in een
digitaal netwerk dat de wereld onder hun vingertoppen brengt. Reële en virtuele
wereld vermengen zich steeds meer. Vroegere zekerheden zijn verdwenen; nu stel je
je identiteit samen vanuit een mix van invloeden die voortdurend op je afkomen en
voortdurend in evolutie zijn. Wie niet in deze evolutie mee kan of wil dreigt aan de
verkeerde kant van de digitale kloof terecht te komen.
Hoe gaan we vanuit een sociaal-cultureel perspectief met deze ontwikkelingen om?
Hoe vullen we kernopdrachten als gemeenschapsvorming, educatie, cultuurbeleving
en -creatie en maatschappelijke activering op een nieuwe, aangepaste manier in?
Deze vraag vormt het uitgangspunt van deze publicatie.
Om te beginnen hebben we, op basis van recente onderzoeksgegevens enerzijds
en conversaties op allerlei relevante blogs anderzijds, een beknopte omgevingsanalyse gemaakt. Daaruit leren we dat het web een vruchtbare biotoop is voor allerhande communities en netwerken, voor informeel leren, voor nieuwe vormen van sociale
actie en burgerparticipatie, voor digitale cultuurcreatie. De processen die zich op dit
moment in de digitale samenleving afspelen zijn voor een stuk nieuw, maar niet per
se strijdig met de uitgangspunten en de praktijk van het sociaal-cultureel werk.
Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar overeenkomsten en verschillen, om te komen tot voorwaarden en aanbevelingen omtrent een social media strategie voor het
sociaal-cultureel werk. Ook hebben we geprobeerd in kaart te brengen wat dit aan
digitale competenties vereist van de organisatie en van de werker, en overlopen we
een aantal belangrijke hulpmiddelen en tactieken.
Pasklare recepten zul je hier echter niet vinden. Hopelijk doe je wel wat inspiratie
op om als sociaal-culturele werker met meer zelfvertrouwen aanwezig te zijn in de
digitale samenleving.
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De inline samenleving
Het internet is niet langer een virtuele omgeving los van het dagelijks leven, maar wordt
er steeds meer een reëel verlengstuk van. Van bron van informatie is het geëvolueerd
naar een interactieve omgeving, waar de controle in toenemende mate in de richting
van de gebruiker is verschoven. Het onderscheid offline-online wordt steeds minder
relevant: we zijn tegenwoordig bijna permanent inline, verbonden met een wereld waar
geconnecteerd zijn via digitale technologie bepalend is: van virtuele realiteit naar reële
virtualiteit. Het onderscheid tussen off- en online is geen issue meer, het is een evidentie.
Deze nieuwe situatie schept nieuwe kansen en bedreigingen voor de burger. We krijgen
steeds sneller toegang tot steeds meer informatie. Dat brengt het gevaar mee dat we door
de bomen het bos niet meer zien, het moeilijker krijgen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. De nieuwe media bieden aan iedereen die dat wil de mogelijkheid om zelf te
publiceren; we zijn niet meer afhankelijk van de massamedia en andere opiniemakers. De
informatiemaatschappij wordt daardoor echter meer en meer een attention economy: er is
een overvloed aan communicatiemiddelen en -mogelijkheden, maar de tijd en aandacht die
een burger of consument aan je boodschap wil en kan besteden zijn schaars. Het wordt
daardoor ook lastiger om de waarde en de betrouwbaarheid van informatie te bepalen. Een
ander aspect dat aandacht vraagt is het vervagen van de grenzen tussen interpersoonlijke en
massacommunicatie, tussen privé en publiek.

Web 2.0 en social media
Aan de basis van dit fenomeen ligt een technologische ontwikkeling die vaak wordt aangeduid met het begrip web 2.0. Deze term beschrijft de belangrijke verschuivingen die hebben
plaatsgevonden in de manier waarop mensen omgaan met het internet. Waar gebruikers
vroeger het internet voornamelijk als informatiebron gebruikten, zien we nu dat ze in toenemende mate zelf zorgen voor de inhoud op het web: ‘user generated content’ of UGc noemen
we dat. Privéfoto’s, videofilmpjes en online dagboeken krijgen een plek op het internet. Gebruikers zorgen niet alleen zelf voor inhoud, maar stellen deze ook open voor andere gebruikers, waardoor er voortdurend inhoud wordt gedeeld (sharing). Op die manier treden mensen
met elkaar in contact, waardoor er online gemeenschappen ontstaan rond gedeelde interesses (community). Bekende web 2.0-voorbeelden zijn de online encyclopedie Wikipedia, de
talrijke blogs op het internet, de videosite Youtube en de sociale netwerksite Facebook.
Het samengaan van onze virtuele en reële identiteit werd natuurlijk niet uitsluitend in de hand
gewerkt door de komst van het web 2.0. Al langer zijn mensen interactief bezig op het internet: ze shoppen online, regelen hun bankverrichtingen, nemen deel aan discussiefora,...
En ook de overheid richt haar aandacht al langer op het internet, op zoek naar manieren om
burgers nauwer te betrekken bij het beleid of haar dienstverlening te verbeteren. Een op drie
Belgen koos in 2009 voor tax-on-web om zijn belastingaangifte in te dienen. Een duidelijk
bewijs dat een toenemend aantal mensen hun digitale koudwatervrees hebben overwonnen.
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De gereedschappen waar mensen zich van bedienen om publiek hun stem te laten horen en
online met elkaar in contact te komen noemen we ‘social media’. Een eenvoudige vorm van
social media is het laten waarderen van webinhoud door het publiek, zoals online boekhandels als amazon.com doen. We spreken ook over social media in het geval van blogs waarop
de lezer commentaar kan geven, wiki’s waarmee mensen samen aan teksten kunnen werken,
sites waarop je foto’s en video’s kunt delen, sociale netwerksites als Facebook enzovoort.1
Uit de berichtgeving over de treinramp in Buizingen bijvoorbeeld, of over de aardbeving in
Haïti, blijkt dat twitter op dat moment het snelste nieuwsmedium was: luttele minuten na de
treinramp stonden al foto’s op twitter. De sociale netwerksite Facebook krijgt er wereldwijd
elke dag 700.000 (!) nieuwe gebruikers bij. Facebook en twitter hebben een belangrijke rol
gespeeld bij de revoluties in tunesië en Egypte. De sociale media zoals Facebook, Netlog en
twitter zijn ‘here to stay’. Misschien taant het grote succes van Facebook wel op een dag, ten
voordele van een nieuw opkomend bedrijf, net zoals we MySpace, dé voorloper van het sociale internet, hebben zien opkomen en vervolgens in belang verminderen. Maar het fenomeen
social media gaat niet meer weg.

Meerdere platformen
Het gaat trouwens niet enkel over computers en internet. Op dit moment worden wereldwijd
200.000 sms’jes per seconde verstuurd. De sms heeft ons leven sterk vergemakkelijkt, en
zelfs ingrijpend veranderd: er is zelfs een nieuwe taal uit voortgekomen. in een samenleving
waar de snelheid van communicatie hoog is biedt sms de kans om ‘just-in-time’ informatie
te ontvangen over het voetbal, de beurs of de vertragingen van de trein. We betalen onze
parkeerplaats via sms en worden via sms herinnerd aan een afspraak met de dokter. Via
sms onderhouden vooral jongeren contacten, bevestigen en verbreken ze relaties. De fysieke
buurt is vervangen door een pychologische en sms is een manier om je relatie met anderen
te bevestigen.2
Met een smartphone zoals Blackberry of iPhone kan je niet enkel bellen en berichtjes sturen;
je kan er ook mee op het web surfen, je e-mail nakijken en er via zogenaamde apps ((applicaties) allerlei extra activiteiten op uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is augmented reality:
het plakken van digitale informatie boven op de werkelijkheid. Je komt bijvoorbeeld in een
vreemde stad, zeg maar Londen, je richt je iPhone op de tower Bridge, en automatisch krijg
je er een laag digitale informatie overheen uit een reisgids of uit Wikipedia. En daar houdt het
niet op: internetapplicaties worden ingebouwd in koelkasten of vaatwassers. Ze verwittigen
als de uiterste houdbaarheidsdatum van een product naderbij komt, downloaden geschikte
recepten of regelen de afwas op het meest energiezuinige moment.
Mensen zijn steeds meer op verschillende toestellen actief: een of meer computers, een tablet, een smartphone. Ze hebben steeds meer informatie online staan. Dat verhoogt de behoefte om op elk moment vanaf elk platform toegang tot deze gegevens te hebben. Vandaar
het toenemend belang van mobiel internet en cloud computing. Cloud computing is het via
het internet beschikbaar stellen van gegevens en diensten. De cloud (Nederlands: wolk) staat
voor de gegevens en acties van de software die niet op de machine van de gebruiker staan,
maar op het internet.3 Een bekend voorbeeld van cloud computing is Google Docs: zowel
de gebruikte software als de data waar je mee werkt staan online. Je hoeft geen software op
je eigen computer te installeren of bestanden op te slaan; alles gebeurt via je webbrowser.
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Identiteit en privacy
‘Als je niet wil dat je moeder, je baas of de persoon over wie het gaat het zien, post het dan
niet.’
Het succes van social media als Facebook en twitter brengt met zich mee dat het onderscheid tussen virtuele en reële gemeenschap steeds minder relevant is. Voor veel mensen is
het online publiceren en delen van persoonlijke informatie vanzelfsprekend, zelfs in die mate
dat hun virtuele identiteit een wezenlijk verlengstuk van hun ‘ofﬂine’-identiteit is. Aanwezig
zijn in sociale netwerken is immers een manier om de eigen identiteit continu uit te breiden,
te bevestigen en te delen met andere gebruikers. We bouwen als het ware een extra schil om
ons heen, waarin we toelaten wie we willen en kunnen zijn wie we willen. Zo merk je al vlug
dat Facebook niet alleen wordt aangewend voor de uitwisseling van commentaren, maar ook
dienst doet om voorkeuren en interesses te delen, net zoals familiefoto’s, video’s of andere
vaak erg persoonlijke gegevens. twitteren, of het online publiceren van korte statusberichten,
is een ander voorbeeld van een toepassing waarbij de virtuele identiteit van gebruikers gelijke
tred houdt met hun reële identiteit.4 Hoe sterk de online identiteit met het werkelijke leven vervlochten raakt, blijkt ten overvloede uit recente discussies omtrent de digitale nalatenschap
van mensen: wie beheert het profiel van iemand die overleden is?
Onze verhoogde aanwezigheid op het internet en de ‘openhartigheid’ die hier schijnbaar mee
gepaard gaat, brengt ook de nodige problemen met zich mee, niet in het minst op het gebied
van privacy. Heel wat internetgebruikers geven erg persoonlijke informatie vrij op het web.
Maar paradoxaal genoeg bleek uit onderzoek dat slechts één op vijf gebruikers erg bezorgd
is dat die gegevens zichtbaar zijn voor andere personen dan vrienden. En slechts 39 % van
de mensen met een profiel op het internet beseft dat hun gegevens zichtbaar zijn voor vreemden5.
De gevolgen laten zich dan ook raden: negatieve uitlatingen over het werk of de baas zijn
steeds vaker een reden voor ontslag. Sollicitatiegesprekken waar namen vooraf niet worden
gegoogled, zijn een zeldzaamheid. Ook voor relatiebreuken moet je op Facebook zijn: er zijn
verhalen bekend van koppels die uit elkaar gegaan zijn omdat een van beide partners als
status ‘single’ had opgegeven. Een bijkomend probleem is het ‘olifantengeheugen’ van het
internet: binnen tien jaar zijn foto’s van wilde escapades tijdens het uitgaan nog steeds ergens online te vinden. Bovendien kunnen ook ogenschijnlijk anonieme bijdragen nog steeds
getraceerd worden op basis van het unieke iP-adres van je computer... je digitale voetafdruk
lijkt vaak onuitwisbaar.
Facebook wil enerzijds gebruikers aanmoedigen om informatie openbaar te maken, maar
laat anderzijds wél toe om te beheren welke informatie je aan wie vrijgeeft. Daartoe kan je je
contacten in verschillende categorieën onderbrengen. Een aantal gegevens blijft echter wel
openbaar voor iedereen: je naam, profielfoto, geslacht, stad, vriendenlijst en netwerken. De
bedoeling hiervan is dat je gemakkelijker de juiste personen kunt vinden wanneer je op zoek
bent naar iemand. Ook pagina’s waar je lid van bent zijn openbaar. Dat laatste is echter nogal
verwarrend, want Facebook heeft zowel groepen als pagina’s en het gebruik of de aard van
die twee loopt sterk door elkaar.
Maar het is ingewikkelder dan dat: de spelletjes die je op Facebook kunt spelen en de apps
(applicaties of kleine programmaatjes die extra mogelijkheden aan je profielpagina toevoegen) nemen het ook niet al te nauw met je privacy. Wie een toepassing voor Facebook ontwik-
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kelt, bijvoorbeeld een spel of een kwis, krijgt toegang tot heel wat gegevens over de personen
die de toepassing gebruiken, en in veel gevallen ook over hun vrienden. Facebook verbiedt
ontwikkelaars van dergelijke toepassingen om die gegevens door te geven aan derden, wat
echter geregeld toch gebeurt. De vrees bestaat dat de gegevens uit Facebook-profielen zo
in handen komen van online advertentienetwerken, die ze dan voor marketingdoeleinden gebruiken. De meest drastische remedie hiertegen is het blokkeren van Facebooktoepassingen,
maar dat betekent dan wel dat je aan geen enkel spelletje nog kunt deelnemen.6

Veiligheid
Het internet is niet enkel een bron van informatie, communicatie en plezier, maar helaas ook
van virussen (schadelijke programmaatjes die stiekem in je computer geïnstalleerd worden),
phishing (het stelen van identiteitsgegevens) en spam (ongewenste berichten). Er zijn commerciële misbruiken, zoals valse vastgoed- of werkaanbiedingen en ‘Nigeriaanse brieven’. Er
zijn valse datingsites en kinderporno. cyberpesten is een plaag waar vooral jongeren mee
te maken krijgen. Er zijn gaming- en goksites die het met de wettelijke voorschriften niet te
nauw nemen.
Veel gebruikers zijn ongerust omdat bedrijven toegang zouden kunnen krijgen tot hun gegevens om ze vervolgens commercieel te gebruiken. Een grote meerderheid heeft een antivirusprogramma op zijn computer geïnstalleerd. Overheden en organisaties uit het middenveld
zetten via allerlei campagnes permanent in op het verhogen van de weerbaarheid van de
gebruiker. Niettemin voelen heel wat mensen zich nog steeds niet echt beschermd tegen de
verschillende onlinebedreigingen.
Op een globaal niveau stellen zich nog andere veiligheidsvragen. Er is de dreigende afhankelijkheid van een beperkte groep van ict-bedrijven en technici. Wat als enkele grote bedrijven
de open toegang tot het internet in vraag stellen en een internet met twee snelheden gaan
opleggen: snel voor wie kan en wil betalen, traag voor de anderen? Een andere vraag betreft
het Noord-Zuidverhaal: denk maar aan de problematiek van het dumpen van Westers computerafval in het Zuiden.

Internet, sociale media en marketing
Sociale media als Facebook en twitter veranderen de relatie tussen producent en consument.
Je hebt nu een rechtstreekse uitlaatklep om onvrede over producten of diensten te uiten.
Vroeger kon je enkel bij de verkoper of de fabrikant je beklag doen, nu doe je dat via het
internet. En reken maar dat de commerciële wereld aandacht heeft voor dat soort potentieel
negatieve publiciteit. De consument, de klant, wij allen, we zijn nog kritischer geworden, zeker
nu ook de vinger op de knip zit. We willen kopen bij de specialist, degene die enkel datgene
aanbiedt waar we naar op zoek zijn, maar er dan ook alles van heeft en weet. De toekomst
zit in een nog meer gespecialiseerde segmentatie, waarbij de organisatie zich richt op het
bedienen van een niche (the long tail).
Sociale media kunnen een grote rol spelen op het vlak van creativiteit en innovatie. creativiteit
is het vermogen om nieuwe en gepaste antwoorden te geven op een bepaalde taak, vaak door
het maken van nieuwe combinaties van bestaande kennis die afkomstig is uit verschillende domeinen. innovatie is het vermogen van een organisatie om de creativiteit van de medewerkers
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te benutten. Sociale netwerken kunnen hierbij een grote rol spelen. Ze kunnen samenwerken
en kennisdelen bevorderen, niet enkel binnen de eigen kring, maar ook met andere domeinen.
Een innovatieve organisatie maakt immers ook gebruik van kennis die aanwezig is buiten de
organisatie om haar eigen processen te versterken. Mensen engageren zich echter niet vanzelf in dergelijke systemen. De meeste contacten op sociale netwerksites zijn gebaseerd op
bestaande, ofﬂine relaties. Het blijft nodig om ‘echte’ ontmoetingen te benutten om relaties
te smeden die online kunnen voortgezet worden. Een ander probleem is dat van de kritische
massa: een systeem wordt pas interessant als veel mensen het gaan gebruiken.7
Web 2.0 en sociale media zijn economisch en politiek heel belangrijk geworden, zoveel is
duidelijk. Maar probleemloos is dit verhaal niet. Er is sprake van spanning tussen verschillende toekomstvisies. Voor sommigen houdt de multimodaliteit en interactiviteit van de nieuwe
communicatietechnologieën een democratische meerwaarde in, terwijl anderen waarschuwen voor ‘cyberutopisme’ en net vinden dat bestaande machtsstructuren versterkt worden
door het gebruik van deze technologie. Het algemeen gebruik van het Engels als online voertaal en de dominantie van bedrijven als Yahoo!, Microsoft en Google dienen hier tot voorbeeld. Deze laatsten zijn immers niet direct voorvechters van vrije politieke expressie; het gaat
om afzetmarkten en beurswaarde.
User generated content, of informatie die door de gebruiker online geplaatst wordt, is een
bron van inkomsten. Sociale media op het internet zijn volledig georganiseerd volgens economische principes, alhoewel dat op het eerste gezicht niet zo opvalt omdat de meeste platformen gratis zijn. Het belangrijkste principe is niettemin: winst maken met informatie. Zonder de
gepersonaliseerde advertenties die je meekrijgt als je op Google een zoekopdracht uitvoert
zou deze gratis dienst niet kunnen overleven. Het is de schaduwzijde van de culturele betekenisproductie via sociale media.8
De commerciële wereld ontwikkelt volop strategieën om het sociale web in te schakelen in
een commerciële logica. Marketeers steken het niet onder stoelen of banken: sociale netwerksites als Facebook of Netlog zijn vooral interessant omdat ze een schat aan persoonsinformatie opleveren die adverteerders helpt bij het gericht aanspreken van de consument.
immers, als iemand zicht heeft op wie je vrienden zijn, wat jouw voorkeuren zijn op het gebied
van muziek, mode, levensstijl of vrijetijdsbesteding, dan wordt het makkelijker om jou een gericht verkoopsaanbod te doen. Vaak wordt de gebruiker zelf daarbij als marketinginstrument
ingeschakeld: denk maar aan ‘Wie dit boek kocht kocht ook ...’ op sites als amazon.com, of
de mogelijkheid die Netlog biedt om je profielpagina in de stijl van je favoriete merk aan te
kleden.
Web 2.0-toepassingen zoals Google, Youtube, Flickr of Slideshare, die in eerste instantie
gratis zijn, hebben uiteindelijk ook een commerciële en marketingagenda. Je hoeft niet te
betalen om van die diensten gebruik te maken, maar dan moet je de reclame die eromheen
hangt er wel bijnemen. Ofwel krijg je een gratis versie met beperkte mogelijkheden en moet je
een abonnement nemen om extra functies ter beschikking te krijgen of de reclamebanners te
verwijderen. Op zich lijkt dat niet onredelijk, voor wat hoort wat. Of mogen we het businessmodel van al deze gratis aanbieders vergelijken met dat van een drugsdealer? in het begin
zijn we sociaal en is het gratis. Maar eens we afhankelijk zijn geworden, wordt het betalend of
veranderen de spelregels in ons nadeel.
Als sociaal-culturele organisatie maken we ook gebruik van marketingtechnieken. We willen
onze naambekendheid verhogen of ons profileren als expert op een bepaald gebied. Net als
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de commerciële sector bewegen we ons in een markt, waarbinnen we ons eigen aandeel willen handhaven en zo mogelijk vergroten. Het sociale web biedt daarvoor kansen, maar stelt
anderzijds ook eisen. Dank zij blogs en sociale netwerksites wordt het mogelijk om op een
goedkope manier te communiceren met de beoogde doelgroep en via een verscheidenheid
aan kanalen de eigen organisatie en missie kenbaar te maken bij een breed publiek.
tegelijk houdt dat ook een opgave in. Die communicatie moet op een doordachte en continue
manier gevoerd worden om effect te sorteren. Onzorgvuldige online communicatie kan immers het omgekeerde effect hebben, namelijk dat je reputatie als organisatie er op achteruitgaat. Het betekent niet alleen dat je tijd moet besteden aan je eigen kanalen - website, blog,
Facebook- of Youtubepagina - maar dat je ook moet opvolgen wat elders op het web over
jou verschijnt, zodat je daar gepast op kunt reageren.
De manier waarop lokale afdelingen van verenigingen of bewegingen zichzelf op het web presenteren is een voorbeeld van dit tweesnijdend zwaard. Slecht vormgegeven en onderhouden
afdelingswebsites of Facebookpagina’s doen de reputatie van de organisatie geen goed. Ze
geven de indruk van amateurisme of oubolligheid en zijn allesbehalve uitnodigend. Sommige
verenigingen proberen dit op te lossen door centraal een strak geformatteerd systeem van
afdelingswebsites aan te bieden en/of de plaatselijke bestuurskernen vorming aan te bieden.

Sociaal-culturele interventiestrategieën
Het lijkt wel alsof onze wereld een gigantische platencollectie is met verschillende genres en
niches waarin voor ieders gading wel iets te vinden valt. De sociaal-cultureel werker fungeert
als dj en moet zorgen voor een boeiende mix om mensen op de dansvloer te houden9 .
Het gaat echter om meer dan marketing. technologische ontwikkelingen houden kansen in
voor sociaal-culturele praktijken om bestaande vormen van gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering, cultuurspreiding en -creatie en educatie te versterken en om nieuwe
vormen te ontwikkelen. Het leven van veel mensen speelt zich voor een stuk ook online af.
Sociaal-cultureel werk zal zich dus ook op dat terrein moeten begeven. De nieuwe media zijn
niet enkel te gebruiken als kanaal om naar de ‘echte’ activiteiten te verwijzen, maar vormen
op zichzelf ook een terrein waarop je sociaal-cultureel actief kunt zijn. Daartoe is het nodig
nieuwe interventiestrategieën te ontwikkelen die aangepast zijn aan een digitale context.10
Sociaal-cultureel werk vervult, in een continu spanningsveld tussen culturele en maatschappelijke vernieuwing enerzijds en aanpassing, continuïteit en integratie anderzijds, verschillende rollen in de samenleving: een integratierol, een laboratoriumrol en een kritische rol11. Het
online gebeuren is een nieuwe ‘arena’ waarbinnen die rollen opgenomen worden.
De integratierol houdt in dat mensen ondersteund worden bij het verwerven van een plaats
in de samenleving en het sociaal weefsel, bij het zich inschakelen in de normen, waarden en
eisen van de samenleving. Specifiek toegepast op ons thema van de digitale samenleving
betekent dit bijvoorbeeld:
• Gemeenschapseducatie: mensen via vorming inleiden in het competent en kritisch online
participeren
• cultuurconsumptie: mensen toeleiden naar en begeleiden in het lezen en interpreteren van
multimediale cultuuruitingen
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• �Empowerment: mensen versterken in het bewust gebruik van multimediatoepassingen
• �ingroeiend leren: kennis, vaardigheden en attitudes aanleren om om te gaan met de nieuwe media
De laboratoriumrol van het sociaal-cultureel werk ligt in het aanbieden van ruimtes waar met
alternatieven mag geëxperimenteerd worden en waar het dominante maatschappelijke discours in vraag kan gesteld worden. Dat kan onder meer het volgende inhouden:
• Gemeenschapsvormgeving: acties en campagnes gericht op het veranderen van de samenleving, zowel online als in real life
• cultuurproductie: ertoe bijdragen dat nog meer personen ‘hun eigen ding kunnen doen’,
meer e-cultuur kunnen maken
• Sociale veranderingsstrategie: bijdragen tot maatschappelijke verandering in de richting
van een duurzame, vreedzame en solidaire samenleving, door gebruik te maken van online
tools enerzijds, en door het werken aan een duurzame en democratische online wereld
anderzijds.
• Bevrijdend leren: reële en virtuele ruimtes aanbieden waarbinnen mensen kunnen experimenteren, vieren en uitproberen.
tussen beide rollen in situeert zich de kritische rol. tegenover de aanpassingslogica achter
de integratierol staat hier het zich vrijmaken van de dominante maatschappelijke verhalen en
het ontwikkelen van een eigen of een maatschappelijk alternatief verhaal. Dat kan inhouden:
• Gemeenschap-vormen: deelname aan online-communities stimuleren, ondersteunen, zelf
groepen oprichten
• cultuurkritiek: principes en mechanismen van de digitale samenleving kritisch bevragen
• Engagement-strategie: personen betrekken bij en versterken in het deel-nemen en deelhebben aan online communities
• Bevrijdend leren: nadenken over het eigen gebruik, het leven in en met de digitale wereld stimuleren op basis van eigen ervaringen in relatie tot de geldende principes en mechanismen.
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2

Digitale inclusie
De gangbare term ‘digitale kloof’ wordt al jaren gebruikt als metafoor voor de situatie dat een gedeelte van de bevolking toegang heeft tot ICT en internet en een ander
gedeelte niet. Het begrip suggereert een opdeling in twee groepen: mensen die geen
computer bezitten, een groep die al snel lijkt samen te vallen met de kansarmen, en
anderen die dat wél doen. Of degenen die niet de instrumentele vaardigheden beheersen om een computer te gebruiken, en anderen die wél over de nodige knoppenkennis
beschikken. De werkelijkheid is iets genuanceerder.
Het dichten van de digitale kloof is zo bekeken eigenlijk vrij eenvoudig: vermits de digitale
kloof vooral een probleem is van het al dan niet bezitten van een computer met internetaansluiting of het ontbreken van de nodige vaardigheden, volstaat het om deze infrastructuur
goedkoop ter beschikking te stellen aan die groepen in de samenleving die op dit moment
nog niet online zijn, en de nodige knoppencursussen te organiseren om de ontbrekende vaardigheden te verwerven.1
Uit de digimeter-cijfers2 blijkt dat ongeveer 9 op 10 Vlamingen minstens één computer heeft
en 8 op 10 over een internetconnectie beschikt. Ruim de helft van de Vlaamse internetgebruikers surft zowel in de week als in het weekend ongeveer 2u per dag en de Vlaming surft
in de meeste gevallen ‘s avonds.
Als je, naast internetgebruik, nog een aantal andere bestedingsvariabelen in rekening brengt
(tijd besteed aan tv, het aantal sms’jes en gsm- gesprekken per dag, tijd besteed aan vaste
en mobiele spelconsoles, tijd besteed aan muziek luisteren via radio, tijd besteed aan muziek
via opgenomen muziek) kom je op basis van clusteranalyse tot een 5-tal gebruikersprofielen:
1. De social onliners (19,9 %) maken veelvuldig gebruik van computer en internet, in de eerste plaats voor professionele én persoonlijke doeleinden. internet en gsm spelen een grote
rol binnen hun dagelijkse bezigheden.
2. De couch potatoes (18,2 %) hebben een vrij hoog computer- en internetgebruik, vooral
om professionele redenen. Eenmaal thuis ploft men graag in de luie zetel voor een avondje
tV-kijken.
3. De multimediale medioren (17,3 %) zijn tegen het pensioen aan of al effectief gepensioneerd, maar blijven goed blijven goed bij op het vlak van media zoals radio en tv, maar ook
internet, dat ze vooral ter ontspanning gebruiken..
4. De conservatieve mediagebruiker (35,9 %) zweert bij zijn vertrouwde radio en tv en maakt
weinig gebruik van computer, internet of gsm.
5. De gamende omnivoren (8,8 %) zijn vaak nog student en hebben hierdoor heel veel vrije
tijd, die voor het grootste deel gespendeerd wordt aan alle mogelijke media.
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De digitale kloof blijkt een veelkoppig monster te zijn. Niet enkel computerbezit, internettoegang en vaardigheid spelen een rol. Het gaat er ook om dat je in staat bent om digitale informatie op te zoeken, te selecteren, begrijpen, evalueren en verwerken, en om digitale media
te kunnen inzetten om de eigen levenssituatie te verbeteren: digitale geletterdheid wordt dat
genoemd, en dat is zeker nog geen algemene verworvenheid. Het begrip digitale kloof suggereert een statisch karakter maar de bestaande sociale ongelijkheid (klasse, leeftijd, sekse
en etniciteit) wordt niet weerspiegeld op het net5.

Bezit en gebruik
Het soort gebruik dat mensen maken van het internet is een belangrijke factor. Het blijkt dat
hoger opgeleiden met een relatief hoge sociale status ict vooral inzetten om een meerwaarde te realiseren, terwijl kansarme en lager opgeleide groepen eerder vrijetijds- en ontspanningsgericht zijn. Jongeren blijken vooral geïnteresseerd te zijn in communicatie en ontspanning, waar ouderen dan weer eerder gericht zijn op ‘nuttige’ diensten als e-government en
e-banking.
Het gebruik van internet kan leiden tot een uitbreiding van sociale netwerken. Wie evenwel
maar beperkte sociale netwerken heeft, slaagt er niet in om die via nieuwe media significant
uit te breiden. Wie evenwel al een stevig sociaal netwerk heeft uitgebouwd, zal dit via internet
nog kunnen versterken.4 Met andere woorden: het Mattheuseffect, of het verschijnsel dat zij
die al veel hebben, meer krijgen, en zij die niet hebben, ontnomen wordt wat ze verdienen, is
in deze niet ver weg. Kansrijke groepen beschikken al over een vlotte toegang, gebruiken ICT
op diverse manieren, hebben een uitgebreid sociaal netwerk om op te steunen, zijn voldoende vaardig èn kunnen doorlopend hun toegang, gebruik en vaardigheden verder diversifiëren
en verbeteren.
‘Het bezit en gebruik van ict blijkt toe te nemen als de gebruiker meer ict-vaardigheden
heeft, als ict beter ingeburgerd is in het eigen sociaal milieu, en als de gebruiker het internet ziet als een tijdsbesparende activiteit. Mensen gebruiken meer internettoepassingen
naarmate ze de concrete voordelen van de technologie hoger inschatten, minder afgeschrikt
worden door de mogelijke gevaren of meer gericht zijn op het exploreren van het internet.’5
De digitale kloof tekent zich dus eerder af tussen de mensen die ICT en informatie kunnen
inzetten voor het verbeteren van de eigen positie, en de mensen die dat niet kunnen. De aankoop van een internetcomputer fiscaal aftrekbaar maken, zoals in het Start2Surf programma
van de federale overheid, en het organiseren van knoppencursussen vormen dus slechts
gedeeltelijke oplossingen. Dit discours gaat immers uit van een deficitmodel dat achterhaald
is en te veel gefixeerd op sociodemografische kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding of
beroepsstatus. Andere factoren zoals geletterdheidsniveau, drempelvrees, motivatie, zelfvertrouwen of sociale hulpbronnen blijven in deze simpele oorzaak-gevolgbenadering onderbelicht.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de bevolking niet in staat is om effectief
met een zoekmachine als Google te werken. Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat digitale geletterdheid vooral een probleem van ouderen of kansarmen is. Alhoewel jongeren,
opgegroeid met computer, internet en games, vlot uit de voeten kunnen met deze media,
blijken hun vaardigheden toch vooral beperkt te blijven tot vrijetijdstoepassingen, en hebben
ze evengoed moeite met meer complexe taken als informatie analyseren en synthetiseren
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of tekstverwerking. Ze kunnen vaak sneller informatie vinden op het internet, maar staan
nauwelijks stil bij de relevantie of kwaliteit6. Er is een onevenwicht tussen de manier waarop
de ‘netgeneratie’ met digitale media omgaat en de verwachtingen van ouders, onderwijs en
arbeidsmarkt.
Het maatschappelijke belang van en het risico op digitale uitsluiting nemen voortdurend toe.
Onderwijs, overheid en arbeidsmarkt gaan steeds meer uit van de veronderstelling dat iedereen toegang heeft tot het internet en daar vlot mee uit de voeten kan. internet en ict
worden geïntegreerd in steeds meer maatschappelijke contexten: je doet je bankzaken en je
belastingaangifte via het web, vraagt documenten op via het online loket van de gemeente,
solliciteert online, leert online via de elektronische leeromgeving van de school.

Kenniskloof
De ‘knowledge gap’ theorie van tichenor probeert deze vaststellingen te verklaren. De hypothese is dat zelfs bij gelijke toegang tot media er verschillen zouden bestaan in de mate
waarin mensen met verschillende sociaal-economische achtergrond informatie opnemen.
Door dit verschijnsel kunnen informatie en kennis in lagere sociaal-economische groepen
wel toenemen, bijvoorbeeld door publiekscampagnes, maar zal de kloof ten opzichte van
hogere sociaal-economische groepen in relatief opzicht groter worden.7 Hoe komt dat? is dat
te verklaren door een verschil in informatievaardigheden tussen de burgers, of ligt het aan de
manier waarop informatie aangeboden wordt: de gebruikte taal, het gekozen medium en de
relevantie van de boodschap? Het antwoord op deze vraag heeft belangrijke gevolgen voor
een beleid op dit gebied: in het eerste geval moet het beleid zich vooral richten op het ontwikkelen van informatievaardigheden, in het tweede geval dient de aandacht eerder te gaan
naar de kwaliteit, context en relevantie van de aangeboden informatie. Onderzoek lijkt vooral
aan te geven dat de situatie waarin informatie overgedragen een grotere rol speelt dan (een
gebrek aan) informatievaardigheden. Motivatie en interesse zijn daarbij belangrijke factoren.
Verdegem en Verhoest8 gaan op deze redenering door. Mensen die weinig of geen gebruik
maken van ict zijn geen homogene groep, maar behoren tot verschillende profielen in termen
van toegang (access) tot ict (A), vaardigheden (skills) om met ict om te gaan (S) en attitudes
ten aanzien van de technologie (A). Gebaseerd op een lijst van determinanten met betrekking
tot de acceptatie van technologie kan elke groep omschreven worden in termen van ASAkenmerken.

ACCESS

SKILLS
APPROPRIATION

ATTITUDES

Gepercipieerd nut vs gepercipieerde kost.
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Incapable refusers zijn de niet-gebruikers die over onvoldoende vaardigheden beschikken
en een eerder negatief staan ten aanzien van ict. Self- conscious indifferents worden vooral
gekenmerkt door een negatieve attitude ten aanzien van ict. Ze beschikken over toegang
maar hebben onvoldoende vaardigheden om ict te gebruiken. The willing but incapable zijn
wel gemotiveerd maar zijn door een gebrek aan vaardigheden en moeilijkheden met toegang
niet in de mogelijkheid ict te gebruiken. Skilled ICT-lovers with limited access hebben een
positieve houding ten aanzien van ict en beschikken over de nodige vaardigheden, maar zijn
niet in de mogelijkheid om thuis internettoegang te hebben. Een vijfde en laatste categorie
zijn de price-sensitive pragmatics. Dit zijn niet-gebruikers met gemiddelde digitale vaardigheden en motivatie die afgeschrikt worden door relatief hoge kostprijs van het materiaal en
de verbinding.

Gepercipieerd nut
Mensen maken al dan niet gebruik van ict afhankelijk van het nut dat ze erin zien. Het relatieve nut van een product wordt gezien als het gepercipieerde nut dat het product oplevert in
relatie tot de emotionele, cognitieve en materiële middelen die een individu ter beschikking
heeft. Adoptie en gebruik van ict kan op die manier uitgelegd worden via de relatie tussen
gepercipieerd nut en gepercipieerde kost. Deze relatie wordt door middel van het ASA-model
verduidelijkt. Een eerder lage perceptie van nut zal een kleiner effect hebben op individuen
die meer middelen ter beschikking hebben dan op mensen met minder middelen. Voor de
eersten vertegenwoordigt de kost verbonden aan ict immers een kleiner deel van hun beschikbare middelen (geld, leertijd...).
Deze bevindingen roepen de noodzaak op om de focus van het digitalekloofbeleid te verleggen van het opruimen van hindernissen (adoptie) naar het toevoegen van waarde (domesticatie). Adoptie heeft te maken met het verschaffen van toegang tot technologie. Domesticatie verwijst naar het geleidelijkaan integreren van technologie in het dagelijkse leven. Als de
domesticatie succesvol is gaat de technologie een vanzelfsprekend deel uitmaken van de
dagelijkse routines en gewoontes. Met andere woorden, maatregelen die gericht zijn op het
verhogen van het nut van ict voor de gebruiker zijn wellicht even effectief dan initiatieven om
de kosten van ict te verlagen. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van initiatieven die niet
generiek zijn maar zich richten op specifieke doelgroepen. immers, wat voor zin heeft het om
kwetsbare bevolkingsgroepen naar ict en internet toe te leiden als ze geen mogelijkheden
hebben om het in hun dagelijks leven toe te passen?9

Sociaal kapitaal
Uit verschillende onderzoeken komt duidelijk naar voren hoe belangrijk sociale netwerken zijn
voor het stimuleren van bezit en gebruik van ict en voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. De stap naar het domesticeren van ict wordt kleiner naarmate je in je omgeving
mensen hebt die zelf ict bezitten, er ook vlot mee overweg kunnen en aanspreekbaar zijn
voor informatie en hulp. Familieleden, vrienden en andere contacten waarbij je terechtkunt
met je ict-vragen worden warme experten genoemd, in tegenstelling tot professionele opleiders en dienstverleners. Niet dat dit echter onverdeeld positief is: machtsrelaties en sociale
controle binnen het gezin kunnen net zo goed een remmend effect hebben. Zo blijkt dat veel
vrouwen geneigd zijn de ‘meer deskundige’ man of zoon voorrang te geven, en dat allochtone
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jongens vaak een veel vrijere toegang tot ict hebben dan meisjes. Andersom kunnen ouders,
vanuit de vaststelling dan hun kinderen veel vlotter kunnen omgaan met digitale technologie,
een gevoel van afhankelijkheid krijgen en zo een negatieve houding ten opzichte van ict
ontwikkelen.
Naarmate de netwerken waarin je je beweegt heterogener zijn, verhoogt de kans dat je met
verschillende manieren van ict-gebruik te maken krijgt en daardoor gemotiveerd wordt.
tewerkstelling en onderwijs dragen bij tot het verhogen van de heterogeniteit van iemands
netwerk, hoewel hier het risico voor een Mattheuseffect groot is: het blijkt bijvoorbeeld dat
laagopgeleide werknemers veel minder kansen krijgen dan hoogopgeleiden om zich bij te
scholen op het gebied van ict, ook niet als omgaan met ict een jobvereiste is, en dat de
aandacht voor en het gebruik van ict veel lager is in technisch en beroepsonderwijs dan in
het algemeen onderwijs.10
Allerlei vormen van (sociaal-cultureel) verenigingsleven kunnen op het gebied van digitale
inclusie een duidelijke bijdrage leveren. Vormingsinstellingen, volkshogescholen, sociaal-culturele verenigingen, openbare computerruimtes, bibliotheken, allemaal spelen ze een rol bij
het verschaffen van een alternatief sociaal netwerk waarbinnen mensen kunnen gedijen. Dat
geldt des te meer naarmate deze organisaties erin slagen een aantal valkuilen te vermijden.
Een eerste probleem is dat het beleid omtrent digitale inclusie al te veel uitgaat van een soort
doorstromingslogica: men ziet de laagdrempelige niet-formele initiatieven als een opstap voor
doorstroming naar ‘serieuze’ opleidingen in centra voor volwassenenonderwijs of beroepsopleiding. Daar gaat het echter helemaal niet om; digitale vaardigheden zijn geen schoolvak dat
je met vrucht moet aﬂeggen om naar een hoger niveau te mogen, of een afkooksel daarvan
op een lagere moeilijkheidsgraad, aangepast aan een intellectueel minder vaardig publiek. Je
haalt over het algemeen ook niet je rijbewijs met de bedoeling om daarna door te stromen naar
het beroep van truck- of buschauffeur; je wil gewoon je mobiliteit verhogen en je deelname
aan de samenleving vergemakkelijken. Voor digitale inclusie geldt ongeveer hetzelfde: het gaat
hier niet om een curriculum van informaticacursussen, maar om sociale en communicatieve
vaardigheden die de maatschappelijke, culturele en professionele competentie van mensen
verhogen. De finaliteit van dit type educatief aanbod is levensbreed, niet diploma- of arbeidsgericht. Mensen hebben niet zozeer baat bij het leren van speciale Excel-toepassingen die ze
later nergens voor nodig hebben, maar eerder bij het leren gebruiken van e-mail om met hun
kinderen in het buitenland contact te houden of het online invullen van hun belastingaangifte.
Een tweede kwestie is die van de begeleiding. Een vrijwillige medewerker heeft het voordeel
dat hij of zij als ‘warme expert’ dicht bij de doelgroep staat en goed aanvoelt wat de concrete
behoeften van de deelnemers zijn. Daartegenover staat dat hij niet altijd over de nodige didactische en groepsdynamische kwaliteiten beschikt. De professionele begeleider is vaker
didactisch geschoold, maar staat verder van de deelnemers of vult zijn opdracht op een
schoolse manier in, eerder dan vanuit de ervaringswereld van de deelnemers te vertrekken.
Ofwel krijgt de begeleider, als maatschappelijk werker, bibliothecaris of vormingswerker, de
zorg over inclusieprogramma als neventaak in zijn bord, zonder daar specifiek op voorbereid
te zijn. Al te vaak gaat het om mensen die eigenlijk niet in het onderwerp geïnteresseerd zijn,
in feite afkerig staan tegenover technologie, of zelf ict in onvoldoende mate geïntegreerd en
gedomesticeerd hebben. Ze zitten bijvoorbeeld wel zelf op Facebook, maar leggen niet de
link met hun optreden als begeleider, hoe ze deze ervaringen in hun werk met deelnemers
zouden kunnen integreren .
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Een derde aspect: om digitale inclusie werkelijk te realiseren is een inbedding in het dagelijks
leven cruciaal. Dat bereik je niet enkel door cursussen te geven; je moet een alternatieve
sociale context kunnen aanbieden die mensen ook tussen en na de bijeenkomsten motiveert
om aan de slag te blijven. Mensen die elkaar leren kennen tijdens een cursus of workshop,
gebruiken internet tussentijds en nadien om contact te houden en maken zo gebruik van wat
ze geleerd hebben. Dat kan je actief ondersteunen door het opzetten van cursusblogs of
-wiki’s, zodat het proces dat tijdens de bijeenkomsten gestart is online verder kan gaan. Zo
bied je (ex-)deelnemers op een eenvoudige, laagdrempelige en goedkope manier een sociale
context aan waarop ze kunnen terugvallen als ze hulp nodig hebben, en ook na de cursus
online coaching kunnen genieten. tegelijk is dit een manier om tegemoet te komen aan de
steeds terugkerende vraag naar pedagogisch materiaal. Het online beschikbaar maken van
cursusmateriaal maakt het voor cursisten makkelijk om tussendoor informatie of oefeningen
opnieuw te bekijken. tegelijk vermijd je zo dat op tal van plaatsen het warm water steeds
opnieuw wordt uitgevonden. Jammer genoeg zijn veel organisaties weigerachtig om hun materiaal met anderen te delen. Ze zien niet in dat dit kansen biedt om werk te besparen en de
kwaliteit te verbeteren.
Door het creëren van een sociaal netwerk omheen de cursussen verhoog je het gepercipieerde nut voor de deelnemer: je geeft mensen een reden, een motivatie om zich verder
te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is buurtwijzer.be. Dit project is ontstaan vanuit
de vaststelling dat de mininumduur van een ict-initiatie in de basiseducatie 60 uur is. Dat
is voor heel wat mensen een te hoge drempel. Komt daarbij dat een deel van het publiek
behoorlijk ict-vaardig is en snel antwoord wil op zijn vragen, terwijl een ander deel vooral
langzaamaan het terrein wil verkennen. Om daaraan tegemoet te komen werd een informele
omgeving gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een hedendaagse variant op de
vogelpikclub als het ware, maar dan toegespitst op het internet. in deze manier van werken
is de steun van de groep essentieel bij het instappen en het behouden van aansluiting. Het
project richt zich concreet op het bouwen en onderhouden van eigen websites en blogs. Zo
verwerven de deelnemers al doende de nodige digitale vaardigheden, en bovendien vormen
de verschillende websites een soort webring, zodat ze uitgenodigd worden om mekaars websites te bezoeken. Elke website bevat daarom een aantal wisselende links naar andere sites
uit het project. Zo vormen de toegenomen digitale vaardigheden een zichtbaar teken van
maatschappelijke integratie. Bovendien zijn de basisinformatie en technische tips over het
maken van een website ook online voorhanden.
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Digitale competenties
Om actief te kunnen deelnemen aan de hedendaagse kennismaatschappij zijn specifieke competenties nodig. Er zijn allerlei begrippen in omloop om deze te beschrijven.
Van de sociaal-cultureel werker worden daarbovenop specifieke professionele competenties verwacht.

Digitale geletterdheid (Digital literacy)
in 1999 lanceerde de Europese commissie het plan ‘Europe – an information society for all’
met de bedoeling de internationale concurrentiepositie van Europa te verstevigen door een
voorsprong te nemen inzake technologie. Hierin wordt gesteld dat, door digitale geletterdheid
te combineren met krachtige mobiele communicatie, Europa een grote stap kan zetten in de
richting van een draadloze internetwereld.
De kerndoelstellingen van dit ambitieuze plan zijn:
• Elke burger, elk huisgezin en school, elk bedrijf en administratie online brengen en het digitale tijdperk binnen leiden.
• Een digitaal geletterd Europa creëren, ondersteund door een ondernemerscultuur die klaar
staat om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te financieren.
• Verzekeren dat het hele proces sociaal inclusief is, consumentenvertrouwen opbouwen en
sociale cohesie versterken.1
Vanuit sociaal-cultureel oogpunt is dit niet zo’n geweldige definitie: het accent ligt eenzijdig
op het economische. De aandacht voor de levensbrede aspecten ontbreekt.

Informatiegeletterdheid
in de Angelsaksische wereld heeft men het dan weer over informatiegeletterdheid (information literacy). Dit houdt volgens de American Library Association in dat “informatievaardige
mensen hebben geleerd hoe ze moeten leren. Ze weten dat, omdat ze weten hoe kennis
geordend is, hoe ze informatie kunnen vinden en hoe ze informatie zo kunnen gebruiken, dat
anderen van hen kunnen leren. Deze mensen zijn klaar voor een leven lang leren, omdat ze
altijd de informatie kunnen vinden die nodig is voor elke taak of keuze die zich voordoet.”
informatiegeletterdheid is de kern van levenslang leren. Het rust mensen in alle levensdomeinen toe om effectief informatie op te zoeken, te beoordelen, te gebruiken en te creëren om zo
hun persoonlijke, sociale, professionele en educatieve doelen te bereiken.2
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Mediageletterdheid
in 2007 voert de Europese commissie in de aanbeveling ‘Een Europese aanpak van mediageletterdheid in een digitale omgeving’ een nieuw begrip in. Mediageletterdheid wordt gedefinieerd als ‘het vermogen om toegang te hebben tot de media, de verschillende aspecten
van media en media-inhoud met een kritisch oog te kunnen evalueren en in uiteenlopende
contexten communicatie tot stand te kunnen brengen.’ Een Europese aanpak van mediageletterdheid zou betrekking moeten hebben op alle media, van kranten over digitale televisie tot virtuele internetgemeenschappen, en op allerlei vormen van omgang met de media:
consultatie, interactie, amusement, creatief gebruik en kritische reﬂectie. Deze definitie werd
overgenomen in het advies van de Vlaamse Sectorraad media (10 september 2009).3

Meervoudige geletterdheid
Actueel onderzoek over deze problematiek geeft aan dat het hier om een heel complexe materie gaat, waar allerhande factoren een rol in spelen. Martin (2006) probeert dit te vatten in de
volgende definitie van digital literacy:
“Digitale geletterdheid is het bewustzijn, de houding en de vaardigheid van individuen om
op een gepaste manier digitale hulpmiddelen en faciliteiten te gebruiken met het oog op het
identificeren, toegang krijgen tot, beheren, integreren, evalueren, analyseren en synthetiseren van digitale bronnen, nieuwe kennis te construeren, media-expressies te creëren en met
anderen in de context van specifieke levenssituaties te communiceren, met de bedoeling
constructieve sociale actie mogelijk te maken en over dit proces te reﬂecteren.’
Het gaat dus om meer dan een functionele, schoolse invulling van geletterdheid, maar ook
over het geven van betekenis aan de eigen leefwereld en het ontwikkelen van een kritischreﬂexief bewustzijn. Digitale competenties leveren mensen de macht om hun zelf en hun
identiteit te reconstitueren en zichzelf in de samenleving te hersitueren. Deze definitie is voor
ons doel al heel wat bruikbaarder.
Geletterdheid omvat met andere woorden zowel taal, betekenis als context, waarbij drie dimensies – de operationele (de talige aspecten), de culturele (de betekenisaspecten, ingebed
in praktijken en identiteiten) en de kritische (het bewustzijn dat geletterdheid steeds selectieve
betekenisconstructie is op basis van bepaalde regels, objectieven en waarden) simultaan
voorkomen.
Digitale geletterdheid is meervoudig: het gaat niet eenvoudigweg over kunnen lezen en schrijven, maar om het vermogen om informatie te begrijpen ongeacht hoe die zich aandient: geschreven, multimediaal, onder de vorm van een webpagina, via een smartphone.
Digitale informatie is multi-aspectueel. Dat maakt het nodig om vlot van het ene medium naar
het andere over te schakelen, naargelang de informatie die we willen uitwisselen en afgestemd op de groep met wie we die informatie uitwisselen. Daarom spreken sommige auteurs
over transgeletterdheid: ‘de competentie om te lezen, te schrijven en te interageren doorheen
een waaier van platforms, tools en media waarin we andere competenties, andere lagen in
onze geletterdheid, gebruiken’.4
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Niveaus van vaardigheden
Wanneer kan je zeggen dat iemand digitaal geletterd is? Welke vaardigheden moet die dan
beheersen?5

Instrumentele vaardigheden
Het begin van alles is uiteraard de knoppenkennis, het kunnen omgaan met hardware en
software. Het gaat dan om het bedienen van een computer, het omgaan met bestanden en
mappen, omgaan met virussen, het gebruik van toepassingssoftware (kantoorprogramma’s,
e-mail, webbrowser), foto’s bewerken, filmpjes plaatsen op Youtube etc., maar ook het gebruiken van een mobiele telefoon, een gps-toestel of een digitale tv-ontvanger. Veel opleidings- en vormingsinitiatieven spitsen zich vooral toe op de instrumentele vaardigheden.
Het blijkt dat het verwerven van deze vaardigheden sterk samenhangt met de ‘sociale hulpmiddelen’ waarover mensen beschikken: sociale contacten waarop mensen kunnen terugvallen als ze advies of hulp nodig hebben bij het aankopen of gebruiken van digitale toestellen.
Deze ‘warme experten’ spelen vaak een grotere rol dan het reguliere opleidings- en vormingsaanbod dat in overvloed beschikbaar is.6

Structurele vaardigheden
Formele vaardigheden hebben vooral te maken met de capaciteit om je weg te vinden in de
manier waarop een website gestructureerd is, het overzicht te behouden in een omgeving
waarin je je niet zoals in een gedrukte tekst lineair van A naar B beweegt, maar via hyperlinks van het ene stukje informatie naar het andere ‘surft’. informatie op het web is vaak heel
gefragmenteerd - een blogbericht hier, een forumbijdrage daar. Het vraagt specifieke vaardigheden om vanuit al die verschillende bronnen kennis te verzamelen, te beoordelen en te
synthetiseren. Doordat iedereen om het even wat kan publiceren heb je bovendien niet altijd
zicht op de kwaliteit en de betrouwbaarheid.
Informatievaardigheden bestaan uit het omgaan met (online) informatie: zoeken, selecteren,
begrijpen, evalueren en verwerken. Het gaat hier over het bepalen van een zoekstrategie om
informatie te selecteren in een overweldigend ruim aanbod, het evalueren van de kwaliteit,
het bewerken en combineren van informatie uit diverse bronnen. Je moet ook in staat zijn om
verouderde of onbetrouwbare bronnen als zodanig te herkennen en snel nieuwe informatiebronnen te vinden. ten slotte moet je ook een minimale kennis hebben van het alomtegenwoordige Engels7.

Strategische vaardigheden
Uiteindelijk zijn er nog de strategische vaardigheden die het mogelijk maken om de informatie
op een proactieve manier te implementeren in je eigen leven. ‘Strategische vaardigheden omvatten de ingesteldheid tot het proactief zoeken naar informatie, het nemen van beslissingen
op basis van informatie en het scannen van de omgeving op voor je werk of persoonlijk leven
relevante informatie.’8
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Het lijkt erop dat, als er een probleem is met digitale vaardigheden, dit over het algemeen vooral structurele en strategische vaardigheden betreft, en minder met instrumentele vaardigheden te maken heeft.

Expressieve & reﬂectieve mediawijsheid
Het hele vaardighedenverhaal wordt vaak verteld in een economische context: je moet
digitaal vaardig zijn om je te kunnen handhaven in de steeds sneller evoluerende kenniseconomie. Ben je dat niet, dan loop je het risico achterop te raken. Dit deficitmodel
wordt wat gecorrigeerd door middel van de term mediawijsheid, die de laatste jaren in
Nederland opgang maakte. Het begrip roept een breder beeld op van wat geletterdheid kan betekenen. De nadruk komt niet volledig te liggen op de bescherming tegen
negatieve media-invloeden of het centraal stellen van een aantal technische vaardigheden met betrekking tot nieuwe media. Mediawijsheid wordt gesitueerd binnen de
context van cultureel burgerschap en e-cultuur. Het gaat primair om een ideaal: de
bewustwording van het mediagebruik van de burger in een gemediatiseerde samenleving.9 a

REFLECTIE

TECHNIEK

ANALYSE

CREATIVITEIT

Ideale verhouding. Een mediawijsheidscirkel met vier gelijke
kwarten: alle aspecten krijgen naar
verhouding evenveel aandacht

Mediawijsheidscirkel

De term klinkt misschien wat stoffig, maar het achterliggende concept spoort wel
goed met een sociaal-culturele benadering van digitale geletterdheid. in de mediawijsheidscirkel, een model dat voor het Nederlandse onderwijs werd ontwikkeld, wordt
gevisualiseerd in welke mate een school aandacht besteedt aan de vier groepen van
vaardigheden: techniek, analyse, reﬂectie, creativiteit. Een mediawijze gebruiker beheerst alle vier de aspecten van mediawijsheid in gelijke/voldoende mate: hij bezit
technische mediavaardigheden (ook web 2.0), kan creatief (kunstzinnig, participatief
en innovatief) omgaan met media; kan de media kritisch analyseren en reﬂecteren op
het eigen mediagedrag en online identiteit (sociale netwerken, privacy, online respect)
Aan de hand van dit model zou je ook als sociaal-culturele organisatie een soort zelfscan kunnen maken met betrekking tot die digitale vaardigheden waar je minder of
meer aandacht aan besteedt.10
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De kwaliteit van internetinformatie
beoordelen
Bij de keuze van bronnen moet je letten op de betrouwbaarheid en kwaliteit ervan.
informatie in wetenschappelijke boeken, tijdschriften en rapporten is geselecteerd en
gecontroleerd op kwaliteit. Uitgevers en editors van tijdschriften hebben een reputatie
hoog te houden en zullen elk artikel voorleggen aan vakgenoten, die de kwaliteit van
de tekst en het beschreven onderzoek beoordelen. Dit proces wordt ‘peer review’
genoemd.11
Voor websites en weblogs bestaat zo’n peer review proces niet. iedereen kan informatie op internet zetten en dat wordt met de dag makkelijker. Om te beoordelen hoe
betrouwbaar en goed de informatie van webbronnen is, zijn er vier criteria waar je op
kunt letten:
1. Accuratesse
Zijn de gegevens te verifiëren, is na te gaan wie de auteur is en is te zien op welke
bronnen de tekst gebaseerd is?
2. Objectiviteit
Wat voor soort informatie is het: feiten, meningen of propaganda? Waarom is de
informatie op internet gezet en voor welke doelgroep? Wordt de website gesponsord?
3. Autoriteit
Wie heeft de informatie geschreven en is die persoon of organisatie een expert op
dat gebied? Wordt er veel verwezen naar deze site?
informatie over de auteur of organisatie vind je op de homepage of in het Aboutgedeelte van de website. Ook het internetadres kan informatie geven. Websites
eindigend op .edu of .gov zijn Amerikaanse universiteits-, respectievelijk overheidsdomeinen.
4. Actualiteit
Wanneer was de informatie geschreven en voor het laatst gewijzigd? Zijn er veel
dode links? Klopt de informatie nog wel of is die inmiddels achterhaald?
Wees er bedacht op, dat als de datum op een website vandaag is, de datum waarschijnlijk gegenereerd is door een script en dus niet de werkelijke publicatiedatum.
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Professionele competenties
“Je kan niet leren vliegen door naar de piloot te kijken” (Andy Gibson)
intermediaire organisaties zoals het opbouwwerk, het buurtwerk, de basiseducatie en het
sociaal-cultureel werk kunnen mensen actief helpen bij het zich toe-eigenen van de digitale
wereld. En hier wringt vaak het schoentje. De organisaties kennen wel de interesses van hun
doelgroepen, maar ze hebben vaak zelf onvoldoende kennis over de manier waarop ze ict
kunnen aanwenden om op deze interesses in te spelen. Multimediale middelen vragen om
een specifieke kennis en didactiek. Vloeiend leren gebruik maken van digitale middelen komt
echter niet vanzelf. Het vereist een leerproces, zowel wat instrumentele vaardigheden betreft,
maar vooral op strategisch vlak: hoe bouw je het gebruik van nieuwe media in je dagelijkse
werking als organisatie in? Om succesvol te zijn, dienen professionele digitale competenties
een onderdeel te zijn van ieders functiebeschrijving. Niet enkel in termen van ‘een goede kennis van kantoorsoftware’, maar vooral in het methodisch-didactisch gebruik van de nieuwe
media bij het realiseren van de organisatiedoelstelling.
Wat zijn dan professionele digitale competenties die je als sociaal-cultureel werker nodig
hebt? Om dat in kaart te brengen vertrekken we vanuit het competentiemodel van Gie Van
den Eeckhaut. centraal in dit model staat de ‘lerende professional’, die in staat is voortdurend
een dialoog aan te gaan met de specifieke werksituatie. De lerende professional reﬂecteert
zowel in de actie zelf als achteraf en komt zo, eerder dan te vertrekken vanuit reproductie of
deductie, tot constructie van praktijkkennis. Die kritische zelfreﬂectie gebeurt vanuit verschillende perspectieven: een visie die gegrond is in waarden en normen; innovatie en ontwikkeling; in praktijk brengen en resultaten behalen; relationele praktijken opbouwen; kwaliteitszorg
en verantwoording. Professionele competenties zijn geen statisch gegeven, maar groeien
dynamisch mee met evoluties in de samenleving en in de organisatie.
De competenties die je als sociaal-cultureel werker nodig hebt, kan je in twee groepen onderbrengen.
Kerncompetenties die rechtstreeks bijdragen aan het realiseren van de missie
• Sociaal-agogisch handelen vanuit een sociaal-culturele methodiek: sociaal-culturele praktijken (activiteiten of programma’s) opzetten en begeleiden, coachen en ondersteunen,
adviseren, gidsen, animeren
• Deelname bevorderen: toeleiden, ontsluiten, promoten, motiveren tot deelname
• De samenleving, netwerken en andere organisaties beïnvloeden: signaleren, stimuleren,
afstemmen en coördineren, vertegenwoordiging, belangenbehartiging
Kerncompetenties die vereist zijn voor het goed functioneren van de organisatie
• Leiding geven aan mensen: coördineren, sturen, coachen en ondersteunen, relatieklimaat
positief beïnvloeden
• Organisatiebeleid ontwikkelen: inhoudelijk, financieel, personeels-, communicatie- en
kwaliteitsbeleid
• Organisatieprocessen realiseren: afstemmen, vergaderen, informatiebeheer, plannen, logistiek en financieel beheer, kwaliteitsmanagement
• Middelen en goodwill vanuit de omgeving bewerkstelligen: vertegenwoordiging, belangenbehartiging, netwerken, partnerschappen ontwikkelen, projecten indienen en opvolgen,
public relations voeren
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Elk van deze competenties kan je verder preciseren. Voor de competentie ‘sociaal-culturele
praktijken (activiteiten of programma’s) opzetten en begeleiden’ kan dat bijvoorbeeld tot het
volgende overzicht van specifieke competenties leiden:
•
•
•
•
•

cursussen, workshops of korte leeractiviteiten opzetten
Uiteenzettingen en presentaties geven
Projectmatige en informele leerprocessen opzetten
Ervaringsgerichte leerprocessen opzetten
Leernetwerken opzetten

ten slotte kan je voor al deze competenties de bijbehorende deelcompetenties oplijsten en
daarbij specifiek gaan kijken naar digitale competenties. Voor ‘cursussen, workshops of korte
leeractiviteiten opzetten’ wordt dat dan bijvoorbeeld:
• Kennis ontwikkelen: verzamelen en verwerken van informatie, online en ofﬂine, om die in
een gepaste vertaling aan de doelgroep aan te bieden. Hieronder vallen bijvoorbeeld het
opzoeken en beoordelen van informatie op het web, het aggregeren van bronnen via RSS
en tagging, het commentariëren en synthetiseren van webinformatie ten behoeve van de
doelgroep
• Kennis overdragen en delen: het publiceren van inhoud door middel van diverse auteurstools en de integratie van multimedia. Dat houdt in: het maken van goede Powerpointpresentaties, aanbieden en omzetten van teksten en multimedia in de gepaste bestandsformaten, agogisch werken met blogs en wiki’s, een attitude gericht op kennisdeling
• Communicatie en didactiek: begeleiden en coachen van online conversatie. Dat betekent:
schrijven in functie van het web, online feedback geven, gerichte vragen stellen, integreren
van online hulpmiddelen bij voorbereiding (werkteksten, voortrajecten...) en follow-up (evaluatie, update van cursusdocumentatie...)
Professional word je doorheen een groeiproces: je start als absolute beginner en groeit door
tot een expertniveau op een bepaald gebied. Het is uiteraard niet mogelijk dat iedereen in
alles expert is, en dat is ook niet nodig. Dit hangt samen met de specifieke opdracht die mensen hebben en de context waarbinnen ze actief zijn. Een aantal cruciale competenties mag
je wel bij iedere medewerker veronderstellen. Andere moeten wel in de organisatie aanwezig
zijn, maar gelden niet noodzakelijk voor elke medewerker.

Content curation
Onze samenleving wordt tegenwoordig met een probleem geconfronteerd dat nooit eerder
opdook: we beschikken over teveel informatie. De klassieke opdracht om te vinden wat we
nodig hebben verschuift naar het uitfilteren wat we niet nodig hebben. De term ‘curator’ zoals
we die kennen als de persoon die een museum of kunstcollectie beheert, wordt tegenwoordig ook toegepast bij het filteren en organiseren van kennis. De curator wordt stilaan bijna
even belangrijk als de creator zelf.12 Het begrip content curation geeft goed de richting aan
waarin de taak van de sociaal-culturele werker evolueert, net zoals dat het geval is voor de
leerkracht, de bibliothecaris of andere informatiebemiddelaars.
Habermas omschrijft deze toestand als ‘de nieuwe onoverzichtelijkheid’. Mensen raken in
verwarring door de complexiteit van de wereld van vandaag. De behoefte aan bemiddeling
groeit omdat de wereld door de toename van informatie steeds groter wordt.
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De rol van bemiddelaars zoals de media, de politiek, het onderwijs wordt hierdoor steeds
belangrijker. We worden steeds afhankelijker van mensen die ons door het bos de bomen
kunnen laten zien. Dat vereist echter een kritische houding, zeker ten opzichte van de grote
publieksmedia die ons belangrijkste venster op de wereld zijn. “Het paradoxale is dat je als
burger en mediaconsument ten opzichte van de media eerst een gezonde dosis wantrouwen
moet hebben ontwikkeld, alvorens je jezelf een goed geïnformeerd burger kunt noemen. Eerst
moet je de media leren wantrouwen, dan pas kun je ze vertrouwen.”13
Voor het filteren van beschikbare inhoud hebben we al heel wat hulpmiddelen, zoals zoekmachines, RSS-lezers en tags (trefwoorden). Wikipedia is ook zo’n filter, maar dan door mensen
gestuurd. Sociaal-culturele organisaties zijn goed geplaatst om in hun expertisegebied als
content curator op te treden. Ze hebben er ook alle belang bij: door hun publiek te helpen het
kaf van het koren te scheiden, positioneren ze zich als betrouwbare expert op hun gebied. in
ruil krijgen ze dankbare en loyale lezers en hogere bezoekerscijfers.
content curation hoeft niet eens een hoop extra werk mee te brengen; interessante links
verzamelen doe je sowieso, het opvolgen van voor je vakgebied interessante magazines,
publicaties en blogs maakt veelal deel uit van je werk. Wat erbij komt, is het delen van die
informatie met je publiek.
in zijn eenvoudigste vorm begint dat gewoon met het aggregeren (verzamelen) van relevante
bronnen en het publiceren van die lijstjes op je website, wiki of blog. Via RSS kan je bijvoorbeeld automatisch een lijst van recente links die je op Delicious hebt verzameld aan je publiek
ter beschikking stellen. Via Google Reader, Netvibes of Symbaloo kan je een verzameling
aanleggen van relevante en kwalitatief bevonden webbronnen. Zo’n pagina maakt het makkelijker om zelf up-to-date te blijven en te vermijden dat je massa’s tijd moet stoppen in het
volgen van allerlei websites. tegelijk is het een dienstverlening aan je publiek: zij krijgen de
beschikking over een betrouwbare bron van informatie en hoeven een hoop filterwerk niet
meer zelf over te doen.
Eigenlijke content curation gaat een stap verder. Dit kan je niet meer automatiseren; menselijke tussenkomst is nodig om relevante informatie op te zoeken en te evalueren. Een uitstekend medium hiervoor is een blog. Een blog is niet meer dan een hulpmiddel, maar dan wel
het gemakkelijkste en goedkoopste om informatie met je publiek te delen. Er komen geen
technologische vereisten aan te pas, niet bij het opzetten van een blog - dat kan eenvoudig en
gratis op wordpress.com of blogger.com - en ook niet bij het publiceren. Bovendien houden
zoekmachines van blogs: de kans verhoogt dat je blog gevonden wordt bij zoekopdrachten.
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4

Anders verenigen
Het toenemende gebruik van het internet heeft een transitie veroorzaakt van een sociale dynamiek waarin de groep centraal stond naar een netwerkgebaseerde samenleving.
Dat heeft een impact op heel wat maatschappelijke elementen: de aard van het functioneren van organisaties verandert, democratie en burgerschap evolueren, mensen gaan
contacten aan waarbij fysieke afstand steeds minder een barrière vormt. Deze veranderingen leiden ons weg van de lokale sportclub of vereniging naar een netwerk van
interpersoonlijke relaties die voor een deel via het internet vorm krijgen. Dit fenomeen
wordt soms networked individualism1 genoemd.
communicatie via het internet is al sinds jaar en dag mogelijk via e-mail, chat of discussiefora,
maar heeft pas de laatste jaren een grote vlucht genomen. Wellicht is de opkomst van blogs
een keerpunt geweest, niet enkel omdat online publiceren daardoor veel makkelijker werd,
maar ook omdat er op artikels kon gereageerd worden. Sites die de gebruiker centraal stellen
en communities faciliteren, zijn inmiddels het populairst geworden: denk maar aan Google,
Youtube, Facebook, Linkedin enzovoort. Maar naast deze grote namen is een oneindig aantal
gespecialiseerde communities ontstaan rond de meest uiteenlopende onderwerpen en doelgroepen. Denk hier bijvoorbeeld aan het succes van seniorennet.be, dat meer dan 80.000
unieke bezoekers per dag verwelkomt.
Er bestaan hechte communities, waar mensen vanuit specifieke rollen en posities aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld sommige open source softwareontwikkelingsprojecten of stadsbloggers. Aan de andere kant heb je ook lossere verbanden, zoals twitter, waar je mensen
kunt volgen die je niet kent, maar met wie je een gemeenschappelijke interesse hebt voor een
bepaald onderwerp.
Een community of practice kan je omschrijven als een groep van mensen die een bezorgdheid, probleem of passie omtrent een onderwerp delen en hun kennis en expertise hierover
verdiepen door op een continue basis met elkaar in interactie te gaan. De onderliggende assumptie is dat het zich engageren in een sociale praktijk het fundamentele proces is waardoor
we leren en worden wie zijn. Met andere woorden: we leren door ons te engageren in en bij
te dragen tot de praktijk waar we deel van uitmaken. Om die reden kan je een community of
practice niet ‘ontwerpen’; je kan alleen de context creëren, faciliterend optreden.2
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Een online sociaal netwerksysteem of community functioneert op verschillende niveaus:

GROUP SUBSYSTEM

DYADIC SUBSYSTEM

IDENTITY SUBSYSTEM

Een eerste laag is het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit via het aanmaken van een
profiel. Het kunnen vaststellen van iemands identiteit is essentieel om tot communicatie te
kunnen komen. Je moet weten met wie je te doen hebt om te kunnen beslissen of je überhaupt samen iets wil doen.
De tweede laag, het dyadisch subsysteem, bevat exact 2 deelnemers, die elkaar wederzijds
percipiëren als dyade of duo. Om andere gebruikers ervan te overtuigen dat de persoon is
wie hij is en de moeite waard is om mee te interageren, voorzien sociale netwerksystemen in
allerlei vormen van identiteitsfeedback: het aantal dyadische contacten (bijvoorbeeld Facebookvrienden of Linkedinconnecties), ratings (beoordelingen), getuigenissen (bijvoorbeeld de
aanbevelingen op Linkedin) en tags (trefwoorden). Dyaden functioneren privé, via een intern
berichtensysteem dat publiek niet zichtbaar is, of publiek, via het verschijnen in elkaars contactenlijst.
De derde laag is de groepsruimte die interacties tussen meerdere leden toelaat en die een
open of gesloten lidmaatschap kan hebben.3

Online en ofﬂine gemeenschappen
Beschikbare onderzoeksgegevens suggereren dat de meeste sociale netwerksystemen op
de eerste plaats vooraf bestaande sociale relaties ondersteunen. Facebook bijvoorbeeld lijkt
vooral gebruikt te worden om bestaande ofﬂine relaties te onderhouden of te versterken, eerder dan om nieuwe mensen te ontmoeten. Deze bestaande verbinding kan zwak zijn, zoals
bijvoorbeeld het feit van ooit op dezelfde school te hebben gezeten, maar toch is er sprake
van een of ander bindend element in het werkelijke leven. Online en ofﬂine interacties lopen
door elkaar heen. Activiteit op een online sociaal netwerk grijpt bij veel mensen in het werkelijke leven in. Voor veel mensen is het onderhouden en versterken van online contacten de
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belangrijkste reden om het internet te gebruiken. Online communities laten immers ook sociale omgang met vrienden toe die in het werkelijke leven niet mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld
om redenen van plaats en/of tijd.4
Anderzijds leiden sociale netwerken ook tot nieuwe contacten. Linkedin is een netwerk van
professionals dat onder meer hierop gericht is. Een netwerk van contacten op Linkedin is
opgebouwd uit de directe connecties van een gebruiker, de connecties van elk van die connecties (connecties van de tweede graad) en de connecties van die tweedegraadsconnecties.
Zo kunnen mensen geïntroduceerd worden bij andere personen of bedrijven via een wederzijds betrouwbaar contact. Een ander voorbeeld: mensen die mekaar online leren kennen,
bijvoorbeeld via een stadsbloggerscommunity, gaan nogal eens op zoek naar mogelijkheden
om elkaar ook in levenden lijve te ontmoeten.
Maar wat is zo’n online contact waard? is een Facebook-vriend wel een echte vriend? is een
online community wel een echte groep? Daarover zijn de meningen natuurlijk verdeeld: het
is hetzelfde als in de fysieke wereld, en toch een beetje anders. Je hebt in het ‘echte’ leven
oppervlakkige en diepgaande, tijdelijke en blijvende contacten, net zoals dat online het geval is. Je hebt verschillende soorten vriendschappen: voordeelvriendschappen (je bent lid
van Linkedin vanuit een professioneel perspectief), genotvriendschappen (je zit op Facebook
omdat je graag grappige links en spelletjes deelt) en karaktervriendschappen (echte vrienden
waarmee je een hechte geestelijke band hebt). Maar kan je zo’n echte vriendschap ook online
beleven?
Social media, als vehikel voor een ‘networked individualism’, versterken wat Willem Duyvendak
en Menno Hurenkamp ‘lichte gemeenschappen’ noemen. Mensen zijn nog steeds sociale
wezens, maar de gemeenschappen waar je toe behoort, worden vluchtiger, persoonlijke motieven en voorkeuren spelen een grotere rol en het wederzijds engagement is minder langdurig. Mensen wonen en werken niet langer van de wieg tot het graf op dezelfde plaats, en
wisselen dus vaker van gemeenschap. Online contacten lopen parallel met die ontwikkeling.
Naar analogie zou je hier kunnen spreken van lichte vriendschappen.5

Online gemeenschapsvorming
Maar waarom zouden we als sociaal-culturele organisatie op social media inzetten? De meest
voor de hand liggende reden is dat dit nu eenmaal is waar het grote publiek mee bezig is en
blijkbaar als waardevol beoordeelt. Het sociaal-cultureel werk moet ‘zijn waar de mensen
zijn’. Maar om enkel in deze trend mee te stappen omdat iedereen het doet, is een defensieve
benadering. Het gaat er ook om dat je erin gelooft dat social media tot hechtere groepen, een
betere dienstverlening en snellere innovatie kunnen leiden.
Gemeenschapsvorming is het bewust, intentioneel en verantwoord ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die meer, betere of andere gemeenschap(pen) beogen.
Deze kerntaak kan via verschillende strategieën ingevuld worden, die telkens ook een online
pendant kunnen hebben.6
- Gemeenschapseducatie: Via het organiseren van educatieve activiteiten mensen vormen tot
competente en kritische burgers die participeren in de samenleving in functie van het behoud
van een maatschappelijk evenwicht en die zich inzetten voor belangrijke gemeenschapsvraagstukken zoals duurzaamheid, democratie, diversiteit, …

42

Het project ‘Kus een Politicus’ van De Wakkere Burger vzw vormt hier een mooi voorbeeld
van. Vertrekpunt is de vaststelling dat het vertrouwen van de burger in de politiek over het
algemeen laag ligt, en de algemene kennis van onze democratische instellingen tanend is.
Op de blog kuseenpoliticus.be wisselden verschillende duo’s - telkens samengesteld uit een
politicus en een burger - van gedachten, om zodoende tot meer wederzijds begrip te komen.
- Gemeenschap vormen: Het ondersteunen van een ‘wij-gevoel’ bij mensen draagt bij tot de
versterking van het sociaal weefsel en de onderlinge solidariteit tussen individuen.
Een geslaagd voorbeeld hiervan is Brugsebuurten.be, een online initiatief dat door de stad
Brugge ondersteund wordt. Op deze manier wil de stad buurtcomités de kans geven om via
de site bewoners te informeren over hun buurt. Dat kan zich beperken tot een (foto-)verslag
van een wijkfeest, maar ook wegenwerken, een kijk op wie in de straat woont, een duik in
het verleden van de buurt, … krijgen hier een plaatsje. Maar daarnaast kan elk, door de stad
Brugge erkend, buurtcomité ook een eigen website maken. Hierbij geholpen via korte cursussen, handleidingen en een website met tips.
- Gemeenschaps-vormgeving: Met deze strategie zetten sociaal-culturele organisaties in op
de kwestie hoe de samenleving er dient uit te zien, of op wat er aan de huidige samenleving
dient veranderd te worden. Dit gebeurt door het opzetten van allerlei activiteiten, acties, campagnes of projecten.
Heel wat sociaal-culturele bewegingen als De Liga voor Mensenrechten, Netwerk Vlaanderen
of Amnesty international Vlaanderen propageren hun boodschap via een Facebookpagina.
Avaaz.org is een virtuele gemeenschap van wereldburgers die via grootschalige online petities druk proberen uit te oefenen op de politieke en economische wereldleiders omtrent
belangrijke onderwerpen als armoede, klimaatverandering, mensenrechten en internationale
veiligheid.

Participeren en niet-participeren
in het kader van het project ‘Participatie in verenigingen’ bracht Socius in kaart op welke manieren mensen deelnemen aan georganiseerde (sociaal-culturele) activiteiten. Grofweg kan je
de participanten indelen in vier groepen:
• Niet-actieve leden: betalen lidgeld of staan op een ledenlijst maar nemen niet actief deel
aan de activiteiten van de vereniging;
• Deelnemers: sympathisanten of leden die deelnemen aan activiteiten van de vereniging;
• Medewerkers: nemen actief taken op in de vereniging;
• Bestuursleden: medewerkers die op de vergadering meedenken over het reilen en zeilen
van de vereniging.
Het aantal mensen dat bereid is om zich actief in een organisatie te engageren en er verantwoordelijkheid in op te nemen, vormt begrijpelijkerwijze een kleine fractie van het geheel.
Volgens usability-expert Jakob Nielsen geldt hetzelfde voor online participatie: op elke 100
mensen die een (interactieve) website bezoeken zijn er 9 die met de gevonden informatie iets
doen (naar een vriend doorsturen, synthetiseren, commentariëren), en is er ééntje die originele
inhoud produceert.
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1. 90 percent van de gebruikers zijn ‘lurkers’ (loerders) die lezen en observeren, maar niet bijdragen
2. 9 percent van de gebruikers dragen af en toe iets
bij, maar het is geen prioriteit voor hen
3. 1 percent is verantwoordelijk voor het grootste
deel van de bijdragen; het lijkt wel of ze er de hele
tijd mee bezig zijn.

Het probleem daarbij is niet zozeer de ongelijkheid die daardoor ontstaat - iedereen die wil
bijdragen kan dat ook doen - maar het maakt het hele systeem wel minder representatief. Dat
relativeert de waarde van gebruikersfeedback, besprekingen en beoordelingen.
Volgens Nielsen is hier weinig aan te doen. Je kan hooguit proberen de gebruikersratio evenwichtiger te maken, in de richting van 80-16-4 of iets dergelijks. Dat kan door het leveren van
een bijdrage makkelijker te maken (een ster of een ‘vind ik leuk’ toekennen in de plaats van
het schrijven van een commentaar), van participatie een neveneffect te maken (Amazon geeft
gebruikersaanbevelingen ‘wie dit boek kocht, kocht ook...’ zonder dat de gebruiker zelf iets
moet doen) en het belonen of promoten van kwaliteitsvolle bijdragen (voorkeursbehandeling
zoals vooraankondigingen of een ViP-status in het profiel zichtbaar maken).
Mensen hebben allerlei redenen om niet te participeren. Waarom gaan sommige mensen
moeilijk over tot actief deelnemen aan online communities?
• Ze voelen zich niet ‘slim’ genoeg, ‘een student op de achterste rij’.
• Ze zijn niet zeker dat de community wel geïnteresseerd is in hun mening.
• Ze houden niet van de sfeer die in de community hangt. Het is te elitair, te welbespraakt,
te dit, niet dàt genoeg.
• Ze hebben het te druk, ze vinden wel tijd om te lezen maar niet om te reageren.
• Ze blijven liever anoniem.
• Anderen hebben al gezegd wat ze te zeggen hadden.
• Ze vinden dat ze niet hoeven te participeren, ze zijn al heel tevreden met enkel lezen.
Een kanttekening is evenwel dat het feit dat 90 % van de gebruikers geen commentaren posten, dit nog niet wil zeggen dat ze helemaal niet bijdragen. Ze kunnen berichten die ze hebben
gelezen naar iemand doorsturen, erover praten met anderen, een reactie geven via een ander
kanaal. Je hebt ‘pure lurkers’ en mensen die op andere manieren deelnemen.
Je kan evenwel van alles doen om mensen toch tot participatie aan te zetten:9
• Actief uitnodigen, bijvoorbeeld door expliciet naar reacties te vragen
• Modereren: Reageren op commentaren, zodat de persoon die een reactie plaatste, merkt
dat hij gehoord wordt en dat je als auteur geëngageerd bent
• Werk maken van titels en inleidende teksten: maak ze uitnodigend, prikkelend, provocerend
• Ervoor zorgen dat mensen iets terugkrijgen voor hun moeite, dat er een meerwaarde aan
vast zit: aandacht, antwoord op hun vragen...
• Je schrijfstijl en tone of voice afstemmen op je lezerspubliek.
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Gradaties van betrokkenheid
Omwille van de grote hoeveelheid informatie waar mensen continu mee gebombardeerd worden verkleint de neiging om zich met een organisatie of medium te verbinden. Het komt er
dus op aan de mensen steeds een sport hoger op de participatieladder te krijgen. Begin
laagdrempelig, bijvoorbeeld door je op twitter te begeven. Daar is het normaal dat je verschillende mensen of groepen volgt, zonder je er noodzakelijk mee te identificeren. Bij Facebook
is dat anders. Bij je profiel staat immers van welke pagina’s je fan bent en wie je ‘vrienden’
zijn. Dat impliceert dat je je in zekere mate associeert en identificeert. Voor de organisatie is
dit alweer een stap verder. Vervolgens zorg je ervoor dat mensen zich kunnen abonneren op
jouw e-mailnieuwsbrief en vaste gast kunnen worden op het forum van je website. Dan pas
kom je in het gebied dat mensen wellicht bereid zijn tot een financiële bijdrage of dat ze ook
in het ‘echte’ leven een engagement gaan opnemen binnen je organisatie.10
Derek Welmoth11 schrijft dat gebruikers van een online community kunnen worden gecategoriseerd op basis van hun verlangens om specifieke acties uit te voeren. Bijvoorbeeld het
aanleggen van een persoonlijke kennisbasis of het oplossen van een probleem van een ander.
Hij beschrijft vier cumulatieve fasen van betrokkenheid, gaande van het louter consumeren,
over het commentaar geven en het leveren van bijdragen naar het actief opnemen van verantwoordelijkheid in de community. Ook hij stelt vast dat mensen niet in dezelfde mate doorgroeien naar actief online burgerschap. Een spreiding in deelname blijkt onvermijdelijk: een
minderheid aan deelnemers draagt actief inhoud bij of levert commentaar.

De 4 C’s van participatie in online communities
naar Derek Wenmoth, http://blog.core-ed.net/derek//4Cs_large.jpg

COMMENTATOR
CONTRIBUTOR
COMMENTOR
CONSUMER
Motivatie
• Inzichten opdoen,
informatie verzamelen,
nieuwe ideeën opdoen
• Begrijpen hoe de community denkt en handelt
Gedrag
• Forums bezoeken en
berichten lezen
• Blogs lezen
• Eventueel een RSS-lezer
gebruiken
Resultaten
• Ontwikkelt een kennisbasis
• Vergroot begrip

Motivatie
• Nieuwe ideeën en
persoonlijke opvattingen
uittesten
• Kritiek en feedback
ontvangen
• Publiceren
Gedrag
• Originele berichten
toevoegen
• Werkteksten aanbieden
voor bespreking
• Nieuwe ideeën uitwisselen
• Denkpistes ontwikkelen
• Antwoorden op commentaren
Resultaten
• Bijdragen tot de
kennisbasis
• Nieuwe ideeën uitgetest
en verfijnd

Motivatie
• Meningen uitwisselen
• Experimenteren met
reacties op de ideeën
van een ander
Gedrag
• Verduidelijking zoeken
• Vragen stellen
• Meningen toetsen
• Ideeën suggereren
• Aanmoedigen
• Feedback geven
Resultaten
• Toegenomen zelfvertrouwen
• Grotere duidelijkheid
• Bevestiging van eigen
denken
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Motivatie
• De community zien
groeien en bloeien
• Een leidinggevende rol
opnemen in de community
Gedrag
• Bijdragen analyseren/
synthetiseren
• Vergelijkingen maken,
besluiten trekken
• Kritisch evalueren
• Aansturen, uitnodigen,
faciliteren
Resultaten
• Levendige, selfsupporting community
• Leidersrollen bevestigd
en aangemoedigd

Je kan dit niet volledig herleiden tot leerstijl of persoonlijkheid. Het is belangrijk ook stil te
staan bij het feit dat het hier om een leerproces gaat dat de nodige tijd vraagt. Het duurt even
voor je de bereidheid én het nodige zelfvertrouwen krijgt om niet enkel voor jezelf interessant
materiaal te verzamelen en bijvoorbeeld op Delicious op te slaan, maar via een eigen blog
ook commentaar en reﬂecties te delen op een zodanige manier dat anderen erdoor aangemoedigd worden.
Ook Forrester12 deelt gebruikers op in verschillende groepen: hun Social technographics model classificeert mensen volgens de manier waarop ze met sociale technologieën omgaan.
Gebruikers worden toegewezen aan een bepaalde groep als ze minstens eens per maand aan
een van de activiteiten deelnemen. conversationalists zijn een uitzondering: voor hen geldt
dat ze minstens wekelijks participeren.
• Creators maken de sociale inhoud
die door de anderen ‘geconsumeerd’
wordt. Zij schrijven blogs of uploaden
video, muziek of tekst.
• Conversationalists drukken hun opinies
uit naar andere gebruikers door middel van twitter e.d..
• Critics reageren op inhoud van anderen. Zij posten besprekingen, reageren
op blogs, nemen deel aan forums
forums en bewerken wiki-artikels.
• Collectors organiseren inhoud voor
zichzelf en anderen door middel van
RSS feeds en tags.
• Joiners treden in verbinding via sociale
netwerksites als Facebook
• Spectators consumeren sociale inhoud
zoals blogs, user-generated video,
podcasts, forums of besprekingen
• Inactives creëren noch consumeren
enige vorm van sociale inhoud.

creators
conversationalists
critics
collectors
joiners
spectators
inactives

Samen vormen deze groepen het ecosysteem van je (potentiële) gebruikers. Door te begrijpen welke plaats op de ladder ze innemen, kan je zinvolle strategieën bepalen om deze
groepen te bereiken.

Een strategie voor online communityontwikkeling
Sociale media worden een onontbeerlijke component van de communicatiestrategie van elke
organisatie. Het klassieke model waarbij de organisatiewebsite de zender is en de gebruiker
de aangeboden informatie gewoon ‘consumeert’ (destination) dient aangevuld met een tweede, interactieve laag (stream), gericht op conversatie met de gebruiker. De website is meer
dan enkel een organisatiebrochure, maar ontwikkelt zich tot een ‘sociale site’, waarbinnen de
gebruiker zich jouw inhoud toe-eigent om er zijn/haar eigen ding mee te doen: beoordelen,
commentaar geven, delen, in eigen website of blog insluiten (embedden) enzovoort.
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Een social media-initiatief neem je niet omdat het cool of modieus is, maar om er bepaalde
doelstellingen mee te bereiken. Met een opmerking als ‘daar zijn waar je klanten zijn’ wordt
het platform nog steeds als doel verheven en niet als middel ingezet om een hoger doel te
bereiken. Zo’n hoger doel is bijvoorbeeld om de beste dienstverlening aan je klant te bieden,
je organisatie zo efficiënt mogelijk te runnen of voorloper te zijn met innovatieve producten en/
of diensten. Het acroniem POST vat beknopt samen welke stappen daarbij komen kijken.13

P

= People. Begin niet met sociale media vooraleer je een zicht hebt op de capaciteiten
van je publiek. Wat zijn hun voorkeuren? Op welke plaats op de ladder bevinden ze
zich, afhankelijk van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau? Op de website van Forrester kan je
verhelderende technografische profielen vinden, maar je kan natuurlijk zelf ook inschattingen
maken op basis van statistische gegevens, steekproeven en focusgroepen.

O

= Objectieven of doelen. Waar wil je precies naartoe? Wil je vooral naar je publiek luisteren, of met hen in gesprek gaan? Wil je vooral ondersteuning bieden, of je trouwste fans
inschakelen om anderen te overtuigen? Wil je tot samenwerking komen? Beslis over je concrete doelstelling vooraleer je een technologie kiest. Bepaal vervolgens hoe je het resultaat
van je inspanningen zult meten.

S

= Strategie. De vraag is hier wat er na aﬂoop van je actie veranderd zal zijn en langs
welke weg je die verandering wilt bewerkstelligen. Hoe kom je tot een betere wederzijdse
relatie met je publiek? Hoe zorg je ervoor dat je product/dienst/thema bij zoveel mogelijk
mensen over de tongen gaat? Wil je een permanente focusgroep om ideeën te testen en
nieuwe te ontwikkelen? Stel je voor dat dit lukt, hoe anders zullen de dingen zijn? Stel je je
eindpunt voor en het wordt duidelijker waar je kunt beginnen.

t

= technologie. Een sociaal netwerk. Een wiki. Een blog of honderd blogs. Zodra je duidelijkheid hebt over mensen, objectieven en strategie kan je met een gerust hart beslissen.

De communicatiestrategie van een socialprofitorganisatie kan je aan vijf speerpunten ophangen: aandacht trekken, informeren, overtuigen, ondersteunen en behouden van je publiek.
Social media zijn niet voor alles even doeltreffend. Om de aandacht te trekken zijn de klassieke massamedia meestal geschikter, tenzij je over een groot contactennetwerk beschikt via
social media. Ook als informatiemedium zijn social media, gezien hun overwegend vluchtige
karakter, niet zo sterk. Overtuigen gaat nog steeds het best via mondelinge communicatie of
via audiovisuele getuigenissen. Het is vooral in het behouden en verzorgen van de relatie met
je publiek dat sociale netwerken een grote rol kunnen spelen.14
Mensen, doelstellingen en strategieën kunnen verschillen. Vragen als ‘Wat is beter, het opzetten van een eigen sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Ning.com, of inhaken op een publiek
systeem als Facebook?’ kan je enkel beantwoorden na een grondige analyse van de situatie.
Het is ook uitkijken om gewenste interactiviteit met gebruikers ineens al als communities te
bestempelen. Het risico bestaat dat het begrip daarmee aan betekenis gaat inboeten. Social
media zijn gewoon een kanaal, een onderdeel van je bestaande online strategie, ook zonder
er het label community op te kleven.
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Community management
Online communities hebben zorg en aandacht nodig om goed te (blijven) functioneren.
De klassieke functie van de webmaster als de persoon die zorgt dat op gezette tijden
informatie aan de website van de organisatie wordt toegevoegd, krijgt hier een extra
dimensie. Het gaat niet langer enkel om informatie aanbieden; het stimuleren van de
conversatie tussen de gebruikers komt steeds meer op de voorgrond.
De webmaster wordt zo een community manager, en dat brengt een aantal nieuwe
taken met zich mee:15
• Koppelaar: de belangrijkste opdracht van een online community manager is het
aanmoedigen, ontwikkelen en faciliteren van relaties tussen mensen met gelijklopende interesses en doelstellingen.
• Woordvoerder: de online community manager is vaak het gezicht van de organisatie. Als mensen met vragen of klachten zitten zullen ze zich wellicht eerst tot deze
persoon wenden. Als je organisatie in het nieuws komt, in positieve of negatieve
zin, zal de omgeving verwachten dat de community manager spreekt namens de
organisatie.
• Leider: de community heeft iemand nodig die beslissingen kan nemen.
• Evangelist: de online community manager moet enthousiasme uitstralen voor wat
hij vertegenwoordigt, plezier beleven aan het bekendmaken en propageren van de
community. Wie niet gelooft in wat hij doet kan geen succesvolle community manager zijn.
• Multi-tasker: alhoewel de hoofdopdracht erin bestaat de ‘officiële’ community van
de organisatie te beheren, zal de community manager ook heel wat tijd moeten besteden aan het volgen van conversaties daarbuiten: blogs en twitter streams van invloedrijke mensen en potentiële leden, vergelijkbare of concurrentiële communities...
• Bemiddelaar: een online community manager heeft ook een taak om de vrede te
bewaren. Het is een goede zaak om sterke persoonlijkheden in de community te
hebben die conversatie, activiteit en engagement bevorderen. Maar anderzijds kunnen ruzies en conﬂicten de community ook schade berokkenen. Het is de taak van
de community manager om dat te vermijden, niet zozeer door het verwijderen van
bijdragen van deelnemers, maar door de conﬂicterende partijen aan te moedigen
onder elkaar een oplossing te vinden.
• Babysitter: de relatieve anonimiteit van het web en de geringe vertrouwdheid van
sommige mensen met online communicatie kunnen ertoe bijdragen dat mensen zich
niet altijd even volwassen gedragen. De online community manager zal in die gevallen de mensen tactvol moeten ‘opvoeden’ en zo nodig tegen zichzelf beschermen.
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Anders leren
Sociaal-cultureel leren is iets anders dan technisch-instrumentele kennisoverdracht,
vaardigheidstraining of moraliseren. Het gaat erom mensen toe te rusten met de nodige
competenties om op een eigen manier vorm te geven aan hun ontplooiing en die van
hun gemeenschap. De nieuwe media vormen een ecosysteem waarbinnen mensen zich
ontwikkelen in het verlengde van hun fysieke zijn, en bieden tegelijk een hoop tools
aan waarmee leren in al zijn vormen gefaciliteerd kan worden. Web 2.0 en social media
vormen op zich een informele leeromgeving, ook als er bij het individu geen expliciete
leerintentie aanwezig is. Als aanbieder van educatie kan je hierop verder bouwen en
intentioneel online leercontexten ontwikkelen die in mindere of meerdere mate gestructureerd en geformaliseerd zijn.

Nieuwe vormen van leren
in de pedagogische theorievorming heeft de laatste jaren een soort copernicaanse revolutie
plaatsgevonden. in het proces van kennisverwerving staan niet langer de inspanningen van
een leraar centraal, maar de activiteit van de lerende; het accent ligt steeds meer op leren,
eerder dan op onderwijzen. Actief leren, zelfstudie, zelfsturend leren, begeleid zelfstandig
leren zijn termen die tegenwoordig vaak gebruikt worden om de verhoogde aandacht voor
de zelfstandigheid van de lerende te omschrijven. Het gaat er om dat de lerende een grotere
verantwoordelijkheid krijgt of opneemt in zijn/haar eigen leerproces.

Zelfsturend leren
De belangstelling voor zelfstandig leren komt niet zomaar uit de lucht vallen. in de samenleving zijn nieuwe vragen en verwachtingen ontstaan ten aanzien van onderwijs en opleiding.
Daarnaast bieden de onderwijswetenschappen steeds meer ondersteuning voor het belang
van begeleid zelfstandig leren.
De steeds meer geglobaliseerde economie heeft nood aan zelfredzame, ﬂexibele actoren op
de arbeidsmarkt. Binnen een kennis- en informatiemaatschappij zijn nieuwe vaardigheden en
rolverdelingen vereist die een antwoord bieden aan fenomenen als kennisveroudering (opgedane kennis verliest alsmaar sneller zijn waarde) en informatie-explosie (de hoeveelheid
beschikbare informatie wordt onoverzichtelijk groot). De kennis die een individu opdoet of
opgedaan heeft is minder belangrijk dan de capaciteit om nieuwe kennis te verwerven, te
‘leren leren’.
Gezien de galopperende kennisveroudering en informatieovervloed rijst de fundamentele
vraag welke leerinhouden onontbeerlijk zijn om via onderwijs en vorming centraal te stellen. Een encyclopedische opvatting die uitgaat van een bepaalde hoeveelheid noodzakelijke
basiskennis is geen optie meer. Recente ontwikkelingen verlaten een objectivistische kijk op
kennis ten voordele van een meer constructivistische visie. Kennis wordt steeds minder beschouwd als een objectief, en dus inherent waardevol gegeven, maar eerder als door de
lerende zélf te construeren.
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Collaboratief en coöperatief leren
collaboratief en coöperatief leren zijn verwante, maar geen identieke begrippen. Onder collaboratief leren verstaan we samenwerken, maar niet noodzakelijk aan een gemeenschappelijk doel of eindproduct. Bij coöperatief leren gaat het wél over het samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel of resultaat.
Dit soort leerprocessen is interessant voor elke betrokkene: de relatieve ‘onwetendheid’ van
de ene deelnemer heft die van de andere op. De ‘zwakkere’ deelnemer leert van de sterkere.
De sterkere leert op zijn beurt ook, door het geven van uitleg aan anderen gestimuleerd om de
eigen kennis op te frissen en te verdiepen: als je het kan uitleggen, dan kén je het ook. Zelfstudie benadert het individu als geïsoleerd. collaboratief leren daarentegen doet weliswaar
ook een beroep op de individualistische reﬂexen van de lerende, zoals zich willen bewijzen
ten opzichte van de anderen, maar maakt hem/haar tegelijk vertrouwd met de voordelen van
samenwerking.
Leren in groep genereert cognitieve conﬂicten en het natuurlijke verlangen om die op te lossen. De aanwezige meningsverschillen vormen een appèl tot ‘het zoeken van de waarheid’.
Deze cognitieve dissonanties treden ook op binnen één persoon, maar worden nog versterkt
als dit proces zich tussen verschillende personen afspeelt.1

Het sociaal constructivisme: leren als sociaal proces
De wereld van onderwijs, vorming en opleiding heeft al lang niet meer het monopolie op kennis. De nieuwe media zorgen ervoor dat informatie, ideeën en opvattingen via tekst, beeld en
geluid overal en altijd op een interactieve wijze beschikbaar zijn. De open samenleving en de
daarbij behorende kennis- en diensteneconomie vraagt van mensen dat ze zich daarin kunnen bewegen en hun talenten ontwikkelen: kritische, zelfstandige, ﬂexibele en verantwoordelijke burgers die een leven lang leren.
tegen deze achtergrond valt het sociaal constructivisme te situeren als een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving. Sociale processen spelen hierbij een prominente rol. Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze
geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de
sociale omgeving. Het sociaal constructivisme stelt dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar
eerder het resultaat van constructieve denkactiviteiten van de lerende zelf. We leren door
nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. in de constructivistische opvatting moet
de lerende de informatie zo ordenen dat die voor hem relevant en bruikbaar is. Het aandeel
van de docent bestaat uit het scheppen van optimale omstandigheden voor het leerproces.
De docent stimuleert, biedt een heldere structuur en gaat na of de lerende de aangeboden
informatie ook werkelijk opgenomen heeft.
Voor onderwijs en educatie houdt dat een belangrijke taakverschuiving in. De docent of begeleider is niet langer de eindverantwoordelijke van het leerproces; de lerende ontwikkelt zijn
eigen leertraject. Veel meer dan het doorgeven van kennis is de opdracht nu om de lerende
te leren omgaan met de vele beschikbare informatie en het ontwikkelen van competenties in
het opzoeken, selecteren, beoordelen en genereren van kennis, en in het ontwikkelen van oplossingsstrategieën voor complexe taken en problemen. “in de vertaling van het sociaal constructivisme naar de dagelijkse les- of opvoedingspraktijk vormt ‘leren als een sociaal proces’
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het uitgangspunt. Onderwijzen is in deze visie dus het creëren van een leeromgeving, waarin
de kans dat studenten zelf waardevolle en juiste kennis opbouwen, maximaal is.” Leren verloopt minder lineair, maar via meerdere sporen en via een breed gamma aan leermaterialen:
teksten, presentaties, video, audio, blogs, wiki’s...
Leerinhouden liggen niet langer op voorhand vast, maar groeien en evolueren in interactie met
een lerende community. Ervarings- en praktijkgericht leren overweegt op het opdoen van kennis op zich. Persoonlijke leerdoelstellingen en motivatie worden belangrijker dan algemene
eindtermen. tegenover uniformiteit komt diversiteit te staan: het leren wordt aangepast aan
specifieke leerbehoeften. in de plaats van distributie en consumptie van leerstof komt contributie en cocreatie: tweerichtingsverkeer waarin ook de lerende bijdraagt tot kennisopbouw.
De klassieke didactische driehoek, gevormd door leraar, leerling en leerstof, wordt in de digitale samenleving een didactische vijfhoek: leraar-leerling-medeleerling-media-domeinkennis.2

E-leren
Het begrip e-leren wordt geassocieerd met gestructureerde leeractiviteiten waarbij je interactief gebruik maakt van een computer die verbonden is met een (lokaal of wereldwijd) computernetwerk, om langs die weg leerinhouden en activiteiten aan te bieden en/of de onderlinge
communicatie te faciliteren. computer en (mobiel) internet zijn daarbij de belangrijkste, maar
niet de enige middelen. Ook andere digitale middelen zoals (educatieve) cd-roms en dvd’s,
digitale schoolborden of zelfs spelconsoles horen onder de noemer e-leren thuis.
Vaak wordt e-leren gezien als een goed middel om distance learning (afstandsonderwijs) mogelijk te maken. Het maakt het aanbieden van onderwijs onafhankelijk van plaats en tijdstip.
Anderzijds is een integratie van elektronische communicatiemiddelen in een face-to-face opleidingscontext ook mogelijk en nuttig. We spreken dan van gecombineerd leren (blended
learning).
De meerwaarde van e-leren ligt vooral op twee vlakken:
• interactiviteit: de digitale omgeving laat twee- of meerrichtingsverkeer toe; de gebruiker
neemt niet enkel passief informatie op, maar kan die ook bewerken en zelf kennis genereren,
• multimedia: in een internetomgeving versmelten gedrukte tekst, afbeeldingen, geluid en
bewegend beeld tot één geheel; beeld en geluid kunnen relatief eenvoudig ingeschakeld
worden om inhouden concreter en aanschouwelijker voor te stellen.

Competentiegericht e-leren
Leren is een groeiproces. competenties zijn een dynamisch gegeven; je kan erin groeien, er
stilaan beter in worden. Een handige manier om de mate waarin een competentie verworven
is te omschrijven is de bekende indeling beginner-gevorderde-expert.
Je competentie op een bepaald gebied ontwikkelt zich vanuit een basisbewustzijn (ik besef
dat het leiden van een vergadering niet vanzelf gaat), over conceptueel inzicht (ik weet wat de
verschillende rollen zijn die deelnemers vervullen), functioneel begrip (ik kan de principes van
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besluitvorming die ik heb geleerd toepassen), competent handelen (ik beheers vergadertechniek voldoende om soepel in te spelen op onvoorziene situaties) tot expertgedrag (ik heb de
competentie zodanig geïntegreerd dat ik er niet meer bij hoef na te denken).
Naarmate je verder doorgroeit op de competentiecurve evolueren ook de hulpmiddelen,
werkvormen en begeleidingsmethoden. in het begin ligt de nadruk op het aanbieden van
gestructureerde informatie door middel van boeken en artikels, websites of cd-roms. Dat
verschuift vervolgens naar meer toepassingsgerichte strategieën en technieken zoals gevalsstudies, simulaties, practica en assessment. De derde fase is ‘action learning’: impliciet leren
als een natuurlijk en geïntegreerd aspect van het handelen. Hier ligt de nadruk meer op samenwerking, mentoring en probleemoplossing.

Rapid e-learning
Voor de overdracht van gestructureerde informatie is rapid e-learning vaak een geschikte
methode. Met rapid e-learning wordt de benadering bedoeld waarbij de docent of cursusontwikkelaar, met behulp van relatief eenvoudige multimediatools op korte tijd e-leerpaketten
samenstelt. Een typische werkwijze is het maken van een reeks Powerpointslides waar de auteur mondeling commentaar aan toevoegt. Door middel van eenvoudige toetssoftware kunnen ook nog toetsen toegevoegd worden, waarna het geheel ingepakt wordt in een leerobject
en aangeboden wordt via een elektronische leeromgeving of een andere website.3
Voor het snel en eenvoudig creëren van online cursusmateriaal zijn heel wat hulpmiddelen
beschikbaar, die bovendien veelal gratis zijn. Naast Powerpoint en OpenOffice impress kan
je gebruik maken van Jing of Wink (schermfilmpjes maken om het gebruik van software uit
te leggen), Audacity (geluidseditor om commentaartekst op te nemen en te bewerken), eXe
Learning (integreren van verschillende bronnen in een leerobject dat als mini-website online
kan gezet worden). Om met deze tools te werken hoef je geen ervaren cursusontwikkelaar te
zijn, maar je moet natuurlijk wel goed beslagen zijn in je onderwerp en didactische ervaring
hebben.
Rapid e-learning is leuk voor deelnemers omdat het vaak gaat over kleine leereenheden die
makkelijk in te plannen zijn en omdat je makkelijk bepaalde onderdelen kunt herhalen. Voor
organisaties is deze manier van werken vaak interessanter dan het professioneel laten ontwikkelen van e-cursussen omdat je sneller tot resultaten komt en het materiaal makkelijker kunt
actualiseren.4

‘Hele’ leertaken
Het 4c/iD-model (four components – instructional design) van Jeroen van Merriënboer (Open
Universiteit Nederland) is een populair model voor het ontwerpen van leeromgevingen voor
het aanleren van complexe vaardigheden. Het model wordt zowel toegepast voor het ontwerpen van competentiegericht onderwijs als in het kader van bedrijfsopleidingen. Niettemin
bevat het model ook voor de context van het levensbrede leren interessante aanknopingspunten, zeker wat het aspect e-leren betreft. 5
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Part-task practice
• provides additional practice for selected recurrent
constituent skill in order to reach required level of
automaticity
• organized in part-task practice sessions, which
are best intermixed with learning tasks
• snowballing en REP-sequences might be applied
for complex rule sets
• practice items are divergent for all situations that
underlying rules can deal with

Learning tasks
• concrete, authentic whole-task experiences
• organized in simple-to-complex task classes, i.e.,
categories of equivalent learning tasks
• learning tasks whithin the same task class start
with high build-in learner support, which disappears
at the end of the task class (i.e., a process of
“scaffolding“).
• learning tasks whithin the same task class show
high variability

JIT information
• prerequisite to the learning and performance of
recurrent aspects of learning tasks or practice items
• consists of information displays, demonstrations
and instances and corrective feedback
• is specified per recurrent constituent skill
• presented when needed and quickly fades as
learners acquire expertise

Supportive information
• supports the learning and performance of nonrecurrent aspects of learning tasks
• consist of mental models, cognitive strategies and
cognitive feedback
• is specified per task class
• is always available to the learners

De kern van het 4c/iD-model is de “hele taak”-benadering. Dat wil zeggen dat de lerende
complexe vaardigheden leert door te werken aan betekenisvolle, volledige taken, zoals een
beroepsbeoefenaar die in de praktijk uitvoert. De kern van het 4c/iD-model is dat leeromgevingen voor complex leren altijd kunnen worden beschreven in termen van vier met elkaar
verbonden componenten:
• leertaken: concreet, authentiek en volledig, ondergebracht in verschillende ‘klassen’ van
eenvoudig naar complex
• ondersteunende informatie: niet-recurrente, met de betreffende taak verbonden mentale
modellen, cognitieve strategieën en feedback, specifiek per taakklasse en permanent beschikbaar
• just-in-time informatie: informatie en demonstratie m.b.t. recurrente vaardigheden, aangeboden op het moment dat het nodig is (o.a. procedurele informatie)
• deeltaakoefeningen: bijkomend oefenen van vaardigheden die voor een specifiek aspect
van de taak nodig zijn
De leertaken worden in zogenaamde taakklassen gerangschikt volgens oplopende complexiteit, terwijl de mate van ondersteuning afneemt.

Betekenisvol leren
Binnen het cLE-model (constructivist Learning Environment) van de Amerikaanse onderwijspsycholoog David Jonassen staat de constructie van het leren op de voorgrond: lerenden
bouwen verder op wat ze al kennen. centraal binnen zijn model staat het begrip ‘betekenisvol
leren’.
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Volgens Jonassen moeten leeromgevingen uitdagen tot verschillende, met elkaar verbonden
vormen van leren:
• actief: het volwaardig betrekken van de lerende bij het leerproces, waarbij de lerende zelf
verantwoordelijk is voor het resultaat
• constructief: de leerinhoud sluit aan op de voorkennis van de lerende; nieuwe kennis wordt
opgehangen aan reeds aanwezige kapstokken, wat leidt tot dieper inzicht
• collaboratief: samenwerken en om hulp vragen bij anderen zijn natuurlijke reﬂexen die
mensen hebben wanneer ze problemen ervaren bij een bepaalde taak
• doelgericht: duidelijke doelstellingen, waardoor de motivatie versterkt wordt
• complex: benaderd vanuit verschillende mogelijke invalshoeken
• gecontextualiseerd: levensechte problemen in hun authentieke context
• conversationeel: in overleg met anderen komt de lerende in contact met andere ideeën,
kan deze beoordelen en bediscussiëren
• reflectief: nadenken over de kwaliteit van de eigen prestaties zowel als die van anderen
Het is de taak van de ontwerpers om leeromgevingen zodanig uit te bouwen dat ze aanzetten tot betekenisvol leren. Het startpunt van het leerproces is een probleem, een vraag, een
project of een case. De algemene doelstelling is dat de lerende met deze opgave aan het werk
gaat en een oplossing vindt voor het gestelde probleem.
De lerende moet in principe drie dingen doen:
1. Het probleem verkennen.
2. Een oplossing zoeken en deze articuleren en onderbouwen met argumenten.
3. Over het leerproces, de eigen oplossing en de oplossing van anderen reﬂecteren.

Een kader voor web 2.0-didactiek
De Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom publiceerde in 1956 een systeem
voor de classificatie van (cognitieve) leerdoelstellingen ten behoeve van het geschiedenisonderwijs. Het resultaat werd bekend onder de naam ‘de taxonomie van Bloom’. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt en is een handzaam middel voor studenten en docenten om
leerdoelstellingen en -activiteiten te ordenen en te
benoemen.

Hogere denkvaardigheden

Bloom en de zijnen hebben de vaardigheden geordend in een opklimmende moeilijkheidsgraad. Je
zou de taxonomie als een trap kunnen voorstellen.
iedere volgende trede is ingewikkelder en omvat
steeds de vorige treden. Bloom omschrijft de opeenvolgende vaardigheidsniveaus als kennis, inzicht,
toepassing, analyse, synthese en evaluatie. in 2001
publiceerden Lorin Anderson en David Krathwohl
een herziene versie. Ze vervingen de aanduidingen
van de verschillende niveaus door werkwoorden en
herinterpreteerden een paar categorieën. Het resultaat: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren,
evalueren, creëren.
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creëren
evalueren
analyseren
toepassen
begrijpen
onthouden

Lagere denkvaardigheden

De taxonomie van Bloom, Anderson en Krathwohl biedt nog steeds een goed kader om het
leerproces te beschrijven. Vooraleer we iets kunnen begrijpen moeten we het ons herinneren,
vooraleer het toe te passen moeten we het begrijpen, enzovoort. De invulling van de verschillende leertaken en vaardigheden die daarbij komen kijken verandert echter in een digitale
omgeving. De vaardigheid ‘onthouden’ bijvoorbeeld heeft tegenwoordig meer te maken met
weten waar je bepaalde informatie kunt terugvinden dan met het uit het hoofd leren. communicatie en samenwerking zijn in de kennissamenleving nog fundamenteler dan vroeger.
Daarom ontwikkelde Andrew churches een nieuwe, digitale versie die rekening houdt met de mogelijkheden en vereisten van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën6. Voor elk van
de kennis- en vaardigheidsniveaus gaat hij na welk soort (digitale) activiteiten eraan te pas komen.

Onthouden (remembering)
Herkennen of oproepen van kennis uit het geheugen krijgt in een digitale context eerder de
betekenis van het kunnen terugvinden van informatie. De hoeveelheid beschikbare informatie
is immers zo groot en groeit zo snel aan dat het niet doenbaar is om alle relevante kennis te
onthouden en onderhouden. Nieuwe vaardigheden die hier thuishoren zijn onder meer:
• markeren van relevante tekstfragmenten (met de markeerstiftfunctie die je in tekstverwerkers als Word en OpenOffice terugvindt).
• bladwijzers (favorieten): verwijzingen naar websites, documenten en bestanden opslaan in
je webbrowser voor later gebruik.
• sociale netwerken: het leggen van verbindingen tussen mensen is een sleutelelement voor
samenwerken en netwerken.
• social bookmarking: een online vorm van bladwijzeren door je favorieten op een publiek
toegankelijke website op te slaan, te ordenen en annoteren via tags (trefwoorden) en te
delen met anderen.
• zoeken of googelen: in de eenvoudige vorm van het opgeven van een zoekwoord of -zin.

Begrijpen (understanding)
Begrijpen is meer dan herkennen of herinneren. Het gaat over het construeren van betekenis
door het leggen van verbanden, het samenvatten, vergelijken en in eigen woorden verklaren
van concepten en ideeën. Digitale aanvullingen zijn hier
• Gevorderd en booleaans zoeken: het ontwikkelen en verfijnen van zoekstrategieën door
het gebruik van meerdere zoektermen, ‘AND’-’OR’-’NOt’ operatoren enzovoort.
• Blogdagboek: het bijhouden van een dagboek over een specifieke taak of activiteit laat
minimaal zien hoe de auteur het gerapporteerde onderwerp begrijpt. Dit kan leiden tot een
toepassing op hoger niveau, zoals discussie of samenwerking.
• Categoriseren en taggen: websites, materialen en bestanden zinvol ordenen met behulp
van tools als Delicious. Dit gaat verder dan eenvoudig bladwijzeren. Om zinvolle metadata
of trefwoorden (tags) toe te kennen moet de lerende de inhoud van de bronnen kunnen
begrijpen.
• Commentariëren en annoteren: er bestaan heel wat tools om teksten, webpagina’s en pdfdocumenten te annoteren. De gebruiker ontwikkelt inzicht door commentaar te leveren bij
de documenten. Dit is vergelijkbaar met het maken van schriftelijke notities, maar een stuk
krachtiger omdat je digitale notities kunt linken en indexeren.
• Abonneren: het inschrijven op relevante RSS-feeds en deze verzamelen in je mail-
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box of een RSS-lezer is een stap verder ten opzichte van bookmarking. Niet
het abonneren zelf, maar het lezen en herhaaldelijk bezoeken brengt inzicht bij.

Toepassen (applying)
Een procedure uitvoeren of implementeren; werken met modellen, presentaties, interviews en
simulaties. in een digitale context houdt dit in:
• Bedienen en gebruiken: het gebruiken van hard- en software (computer, digitaal fototoestel...) om een specifiek doel te bereiken.
• Spelen: games worden belangrijker in een educatieve context. Succesvol spelen van een
game vereist begrip van de achterliggende taak en proces, en beheersing van een aantal
vaardigheden.
• Uploaden en delen: het plaatsen van foto’s, filmpjes en documenten op sites als Flickr,
Youtube en Slideshare is een eenvoudige vorm van samenwerking.
• Bewerken: de meeste digitale media (tekst, beeld, geluid,video) kan je, al dan niet online
en al dan niet collaboratief, met specifieke software (editor) en volgens bepaalde procedures bewerken (editeren).

Analyseren (analyzing)
Materialen of concepten opdelen in onderdelen, de onderlinge samenhang en bedoeling bepalen. Dit veronderstelt differentiëren, organiseren, onderscheid maken tussen verschillende
componenten. Voor wat de digitale aspecten betreft:
• Linken: het verbinden van documenten en webpagina’s door middel van interne en externe
hyperlinks.
• Mashups: het integreren van verschillende gegevensbronnen (teksten, afbeeldingen, hyperlinks) in één document, bijvoorbeeld een blog of wiki. Nieuwe mogelijkheden en technieken zoals widgets en andere embeddingtechnieken maken dit steeds makkelijker.
• Reverse engineering/cracking: het deconstrueren van een object om inzicht te krijgen in
de opbouw, werking, sterktes en zwaktes.

Evalueren (evaluating)
Beoordelingen maken op basis van criteria en standaarden door middel van controle en kritiek. Digitale aanvullingen zijn hier:
• Commentaar en reflectie via bloggen: constructieve kritiek en reﬂectieve praktijk worden
gefaciliteerd via het schrijven van en reageren op blogberichten.
• Posten: commentaar plaatsen op blogs en discussiefora is een manier om op een gestructureerde manier een gedachte of concept te evalueren.
• Modereren: evaluatie van hoog niveau; de moderator van een online discussie moet de
waarde van een bijdrage kunnen inschatten vanuit verschillende perspectieven.
• Samenwerken en netwerken: samenwerken aan gedeelde kennis is een kerncompetentie. Effectief samenwerken omvat de evaluatie van de sterktes en bekwaamheden van de
deelnemers en hun bijdragen. Netwerken is het contact maken met personen die voor de
uit te voeren taak relevant zijn.
• Valideren: de waarde, het waarheidsgehalte van informatiebronnen bepalen.
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Creëren (creating)
Elementen bij mekaar brengen om een coherent en/of functioneel geheel te vormen; elementen reorganiseren in een nieuw patroon of structuur.
in een digitale context:
• Publiceren: het produceren van tekst, beeld, geluid of multimedia, online of op de eigen computer, wint voortdurend aan belang. Het gaat hier niet enkel over de inhoud, maar over het hele
proces en product: is dit de juiste keuze voor dit onderwerp? is dit de juiste keuze voor dit
publiek? Blogs, wiki’s en andere online tools voor kennisdeling horen hier zeker thuis.
• Multimedia, mixing en remixing: tools voor animatie, video- en geluidsbewerking worden
steeds beschikbaarder en gebruiksvriendelijker. Via eigen opnames, mixen en remixen van
bestaande inhoud (mashups) komen tot unieke en originele producten.
• Regisseren en produceren: een globale visie en een goed inzicht in de afzonderlijke componenten zijn nodig om tot een productie of voorstelling te komen.
• Programmeren: ontwikkelen van specifieke toepassingen binnen gestructureerde omgevingen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van websites, games of multimediatoepassingen.

Cursisten begeleiden
Feedback is een belangrijke component van elk leerproces, dus ook van online leren. Procesmatige feedback geeft informatie over iemands leergedrag of houding. inhoudelijke feedback
geeft informatie over cognitieve vorderingen van de student.
Het doel van feedback is om de lerende de kans te geven de lesstof beter te bestuderen of
de houding te veranderen. in een activerende leeromgeving is het belangrijk om de studenten
gemotiveerd te houden en te stimuleren hun eigen leerproces in de hand te nemen.
E-leren grijpt sterk in op de klassieke rol van de docent/begeleider, en bij uitbreiding van de
vormingsorganisatie, als kennisbeheerder en -verspreider. Nieuwe taken en rollen dienen zich
aan, nieuwe competenties zijn nodig.
Het opzetten van e-leren vereist een samenspel van uiteenlopende competenties: docent,
cursusontwikkelaar, coach, vakexpert. Die hoeven niet noodzakelijk in dezelfde persoon verenigd te zijn, en ook hoeven ze niet allemaal binnen de organisatie aanwezig te zijn. Samenwerking met anderen en uitbesteding van bepaalde taken is ook mogelijk.
Dit vraagt een behoorlijke attitudeverandering bij de docent: e-leren is meer dan een moderne
verpakking van een klassieke didactiek. De docent is in deze benadering niet langer het middelpunt van het leerproces, de centrale bron van kennis en de centrale evaluator. Zijn/haar rol
verschuift in de richting van bemiddelen en faciliteren: begeleiden van de cursist in zijn/haar
eigen probleemoplossingsproces, organiseren van peer review (feedback door medecursisten), filteren en voorselecteren van beschikbare internetinformatie etc.
De klassieke vaardigheden als plannen, programmeren, coachen en feedback geven blijven
voor een docent net zo belangrijk als vroeger. De manier waarop die in een digitale omgeving
vorm krijgen verschilt uiteraard. Het ontwikkelen van nieuwe, aangepaste vaardigheden vereist in de eerste plaats een mentaliteitsverandering bij docenten, maar ook de nodige zoeken experimenteerruimte.
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Het opzetten van succesvolle on line leeractiviteiten hangt van heel wat factoren af: de motivatie en vaardigheden van de deelnemers, de kwaliteit van de coaching, de technische
mogelijkheden van de elektronische leeromgeving, de kwaliteit van de cursusinhouden. Uit
onderzoek blijkt dat een online lerende vaak een heel proces doorloopt dat begint bij het verwerven van de nodige basisvaardigheden en eindigt bij het autonoom beheren van het eigen
leerproces. Hierop baseerde Dr. Gilly Salmon7 zich bij het ontwikkelen van haar methodiek
“E-tivities, the key to online learning”. Zij biedt daarin een 5-stappenmethode aan om mensen
geboeid en constructief online te laten leren. We overlopen het model aan de hand van een
schematische voorstelling.

Development
E-moderating

Supporting, responding
Providing links
outside closed conferences

Technical support

Knowledge construction
Facilitating proces

Information givng and receiving
Facilitating tasks and supporting use
of learning materials
Searching, personalising software

INTERACTIVITY

LE
AR
NI
NG

Conferencing

Online socialisation
Sending and receiving messages

Familiarising and providing bridges
between cultural, social and learning
environments

Acess and motivation
Welcoming and encouraging
Setting up system

Stap 1: individuele toegang en de capaciteit van de deelnemers om met het systeem om te
gaan zijn basisvoorwaarden om aan online interacties deel te nemen. De belangrijkste thema’s, zowel voor deelnemers als voor begeleiders, zijn het verwerven van een vlotte toegang
tot het systeem en het gemotiveerd worden om tijd en energie in het leertraject te investeren.
Elke deelnemer staat voor de opdracht de nodige vaardigheid te verwerven om de online
discussie op het scherm te volgen. De moderator probeert de deelnemers te motiveren, in het
besef dat sommige deelnemers met een beperkt zelfvertrouwen in het begin wellicht bij het
handje moeten gehouden worden.
Stap 2: Hier gaan individuele deelnemers op zoek naar hun eigen online identiteit en naar
andere deelnemers waarmee ze in interactie kunnen gaan. De deelnemers wennen stilaan aan
de nieuwe en vaak wat vreemde wereld van het online leren. Vanuit het besef dat iedereen
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Rollen van een e-coach
ROL

UITLEG

Vakinhoudelijke expert

• Helpt de cursisten met inhoudelijke problemen

Facilitator

• Zorgt ervoor dat het leerproces vlot verloopt
• Zorgt ervoor dat de discussie op gang blijft
• Zorgt ervoor dat de opdrachten concreet en
duidelijk gesteld zijn

Manager

• Plant
• Plaatst afspraken en deadlines in een elektronische
agenda
• Organiseert
• Geeft enkele opdrachten en zet deadlines vast
• Stuurt
• controleert
• Kijkt na of de opdrachten tijdig en correct ingediend
werden

Filterfunctie

• Filtert de binnenkomende informatie van de cursisten
op efficiëntie

Redacteur

• Heeft schriftelijke vaardigheden
• Kan leemtes binnen cursusmateriaal aanvullen
• Redigeert binnenkomende bijdragen van cursisten

Promotor

• Staat achter het concept van gecombineerd leren
• Motiveert de cursisten om actief gebruik te maken
van de gekozen tools

Helper

• Helpt de cursisten met technische problemen

Brandweerman

• Detecteert en lost acute conﬂicten op
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in hetzelfde schuitje zit en gelijkaardige problemen ervaart krijgt de interactie geleidelijkaan
een zekere gerichtheid. De moderator heeft hier een voorbeeldfunctie in het ontwikkelen van
effectief online gedrag en het maken van (procedure-)afspraken.
in stap 3 gaan deelnemers informatie met betrekking tot de cursus onder mekaar uitwisselen.
Zo ontstaat een vorm van samenwerking in de zin van ondersteuning van ieders leerdoelen.
De deelnemers beginnen het brede aanbod aan beschikbare informatie en de snelheid waarmee die kan opgeroepen worden naar waarde te schatten. tegelijk ontwikkelen ze strategieën
om potentiële overload tegen te gaan. De interactie in deze fase draait om de inhoud en om
het uitwisselen van informatie.
in stap 4 duiken de eerste groepsdiscussies over de cursus op en de interactie wordt collaboratiever, meer gericht op het samen ontwikkelen van nieuwe inzichten. De deelnemers
beantwoorden mekaars vragen en raken betrokken in een actief leerproces. De taken van de
moderator concentreren zich op groepsvorming.
in stap 5 ten slotte gaan de deelnemers op zoek naar extra voordelen die het systeem kan
bieden bij het realiseren van hun eigen leerdoelen en hoe ze het zouden kunnen integreren
in andere leersituaties. Ze nemen nu steeds meer verantwoording op voor hun eigen leerproces en hebben steeds minder behoefte aan ondersteuning. Ze beginnen de grenzen van
het systeem te verleggen en gaan het kritisch bevragen. Deelnemers en moderator gaan een
(sociaal-)constructivistische benadering van het leren toepassen.
Elke stap veronderstelt dat de deelnemers bepaalde technische vaardigheden beheersen
(linksonder in elke stap). Anderzijds vraagt elke stap verschillende vaardigheden van de
coach of moderator (rechts boven in de afbeelding). De interactiviteitsindicator rechts suggereert de intensiteit van de interactie die je tussen deelnemers kan verwachten in elk van de
5 stappen. in het begin blijft die interactie vaak beperkt tot één of twee anderen. Het aantal
gesprekspartners en de frequentie van de interactie neemt geleidelijk toe, om dan in stap 5
terug te vallen naar een meer individueel niveau.
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Hoofdstuk

Anders cultuur
beleven
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6

Anders cultuur beleven
“Vroeger luisterden we naar de radio en kochten we vinyl en tapes bij de platenboer. Later werden platen en cassettes vervangen door andere, digitale dragers (cd’s, dvd’s) en
op dit moment hoeven we ons niet eens meer te verplaatsen om muziek aan te schaffen. We sporen het internet af naar de muziek die onze voorkeur draagt en downloaden
onze keuze naar een vaste of mobiele drager (mp3-spelers, iPods).
Het was nog nooit zo eenvoudig om muziek te delen en uit te wisselen via het internet
(onze eigen blog of profielpagina op netwerksites). Het delen van muziek met onze
peers of met anderen werkt ook veel sneller, spontaner en efficiënter gemeenschapsvorming in de hand: we laten elkaar weten wanneer onze favoriete artiest of band een
concert speelt. (…)1
Nadien delen we onze ervaringen (recensies en foto’s) van het concert met de rest van
de wereld via sociale media (Twitter, YouTube). We steunen zo meteen onze artiest of
band met hun pr en leren onderweg ook nog een hoop andere artiesten of bands kennen (MySpace, Last.fm). Het is een goede illustratie van hoe we vandaag met (culturele)
informatie omgaan.”

Sociaal-culturele praktijken inzake cultuur hebben te maken met de drievuldigheid van consumeren, produceren en bekritiseren van cultuurproducten en -processen. Drie interventiestrategieën zijn hier te onderscheiden: het in contact komen met en participeren aan kunst,
cultuur en samenleving bevorderen (cultuurconsumptie organiseren); het reﬂecteren over en
contesteren van kunst, cultuur en samenleving bewerkstelligen (cultuurkritiek faciliteren); bijdragen tot het maken, produceren, deel hebben aan en deel zijn van kunst, cultuur en samenleving (cultuurproductie realiseren).2
technologische ontwikkelingen openen op dit gebied een pak nieuwe mogelijkheden. Het internet blijkt om te beginnen een aanzienlijke invloed te hebben op de consumptie van cultuur.
Het aantal mensen dat van het internet gebruikmaakt om zich te informeren over cultuur stijgt
voortdurend. Daarom is de aanwezigheid van de sociaal-culturele organisaties op het web
belangrijk. Niet enkel de eigen website is een kanaal om het eigen aanbod bekend te maken.
De sociaal-culturele activiteitenkalender prettiggeleerd.be en de algemene cultuuragenda
uitinvlaanderen.be dragen er in belangrijke mate toe bij dat het aanbod ook buiten de eigen
kring bekendgemaakt wordt. Activiteiten die op prettiggeleerd.be gepubliceerd worden verschijnen immers, door middel van zogenaamde widgets, automatisch ook op een aantal
andere websites. Net zo voor uitinvlaanderen.be: het aanbod daar wordt doorgegeven aan
verschillende gemeentelijke evenementenagenda’s en cultuurkalenders in allerlei bladen en
tijdschriften.
Maar het gaat verder dan het bekendmaken van en toeleiden naar het bestaande (ofﬂine) aanbod; ook op het gebied van cultuurproductie en -kritiek zijn er belangrijke ontwikkelingen aan
de gang. in de mate dat het web evolueerde van een vehikel om informatie door te geven tot
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een plaats voor samenwerking en interactie kwamen nieuwe vaardigheden op de voorgrond.
Er wordt van ons verwacht dat we ons online sociaal kunnen gedragen, dat we (schriftelijk)
kunnen communiceren op een manier die aangepast is aan publiek en context, en over de
competenties beschikken om deel te nemen aan online debat en discussie.
Het web, met al zijn interactieve mogelijkheden, maakt dat iedereen zowel ontvanger als
zender kan zijn. Het zelf publiceren van informatie in tekst, geluid of beeld is nooit makkelijker
geweest. consulteren en creëren zijn meer dan ooit twee kanten van dezelfde medaille. Een
grotere autonomie voor de maker en een makkelijker publieksbereik zijn hiervan het resultaat.
De mogelijkheden zijn legio. Digitale technologie biedt ons een sociaal-culturele ruimte waarin
plaats is voor zelfexpressie en communicatie, als persoon en in groepsverband.

E-cultuur
De Wit en Esmans omschrijven e-cultuur als “een nieuwe publieke cultuur die vooral gekenmerkt wordt door deelnemers die consument én producent zijn, door nieuwe plaatsen en
vormen van ontmoeting en uitwisseling, en door een aanbod dat veel meer divers is.”3
Digitale technologie verandert de relatie tussen cultuurproducent en publiek. De maker kan
zijn werk zelf rechtstreeks beschikbaar stellen voor het publiek, de cultuurconsument heeft
onafhankelijk van tijd of plaats toegang tot (digitale) cultuurproducten. cultuur wordt onder
invloed van de technologische ontwikkelingen steeds meer crossmediaal: de toegang via het
internet is complementair aan andere media, zoals het podium, het boek, de televisie en de
radio.
Via het internet zijn bovendien de kosten voor opslag, distributie en promotie beperkt. Dat
laat toe om veel producten aan te bieden, zowel populaire als nicheproducten. Het nieuwe
economische model dat in een digitale omgeving ontstaat wordt ‘the Long tail’ genoemd. in
essentie komt het erop neer dat producten die maar weinig afnemers hebben of waar weinig
vraag naar is, gezamenlijk een groter deel van de markt kunnen innemen dan de grote ‘hits’ in
de industrie, zolang de winkel of het distributiekanaal maar groot genoeg is. Het begrip werd
voor het eerst gebruikt om het businessmodel van webwinkels als amazon.com te beschrijven: het internet is een van de ideale kanalen voor long-tail gerelateerde producten, aangezien het aantal ‘schappen’ of ‘kasten’ onbeperkt is.4
Dit model is ook interessant in een (sociaal-)culturele context: ondanks een relatief kleiner publiekspotentieel kunnen producten en diensten toch op een rendabele wijze beschikbaar gemaakt worden, omdat de kosten lager zijn in het geval van online productie en distributie. Het
online verspreiden van publicaties bijvoorbeeld, via pdf-documenten of onder de vorm van
een wiki of weblog, is veel goedkoper dan in gedrukte versie. in combinatie met het stijgend
succes van e-readers en tabletcomputers zoals de iPad opent dit nieuwe perspectieven.
typisch voor een digitale omgeving is de mogelijkheid om inhoud op rijke en diverse manieren te contextualiseren. Dat houdt in dat de karakteristieken van culturele inhoud be- en
omschreven worden via allerlei gegevens die we meta-informatie noemen. Het is dus eigenlijk
informatie over informatie. Meta-informatie die je kan meegeven met een bepaald boek is
bijvoorbeeld de naam van de auteur en het jaar van publicatie, maar ook de recensies die
erover verschenen zijn. Deze contextgegevens zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen
verschillende vormen aannemen, zoals tekst, foto, audio, video, multimedia en interactieve
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media. Zo kan bijvoorbeeld de aankondiging van een cursus filosofie gedocumenteerd worden met foto’s op Flickr, tekstfragmenten op Wikipedia, een gefilmd interview met de auteur
op Youtube en leestips op Delicious. Het toevoegen van contextinformatie kan zo het aanbod
makkelijker vindbaar en aantrekkelijker maken.
in de context van e-cultuur bepalen gebruikers niet alleen zelf waar en wanneer ze cultuur
willen beleven, ze stellen ook zelf hun eigen cultuurprogramma samen. Mensen doorzoeken
het beschikbare aanbod op basis van eigen noden en behoeften en creëren eigen betekenissen door het leggen van relaties tussen data en door het samenstellen van contexten uit een
rijke hoeveelheid aan metaverhalen. culturele betekenis wordt dus niet enkel bepaald door
de aanbieder, maar ook door het navigatiegedrag van de gebruiker. Gebruikers drukken hun
commentaar en interpretaties uit in de digitale omgeving en gaan daarmee in interactie met de
digitale culturele inhoud. Ze maken elkaar via social media als Facebook, twitter of Delicious
attent op interessante inhoud en leveren er commentaar op, bijvoorbeeld via het toekennen
van tags (trefwoorden) of ratings (beoordelingen), het schrijven van blogcommentaren, het
publiceren van foto’s of filmpjes. Zo kunnen ze culturele inhoud uitwisselen en (re-)creëren.5

Folksonomies
De overvloed aan informatie die op het internet beschikbaar is maakt het meer dan ooit nodig om manieren te ontwikkelen om die informatie te klasseren en te ordenen. Op zich is dat
niets nieuws: dat is wat al eeuwenlang gebeurt in bibliotheken en archieven. Het klasseren
van inhoud komt in feite neer op het toevoegen van meta-informatie, ofwel informatie over
de informatie. Het plaatsingsnummer van een document in een bibliotheek is een voorbeeld
van meta-informatie die het klasseren en terugvinden van het werk moet vergemakkelijken.
Het document in kwestie krijgt zo een context mee. Dit proces noemen we het indexeren van
informatie.
Klassiek gebeurt deze indexering op basis van een of andere vorm van taxonomie: een systeem waarbij gekeken wordt naar de gemeenschappelijke karakteristieken van een aantal
objecten als basis om ze in groepen onder te brengen. Een hiërarchische taxonomie heeft
een boomstructuur, waarbij elke groep in een aantal subgroepen wordt opgedeeld. Een heel
ander uitgangspunt, dat in de wereld van het internet heel populair geworden is, is het toekennen van tags (etiket, label). Een tag is een type van metadata waarbij niet zozeer het logische
of wetenschappelijke systeem bepalend is, maar eerder de persoon of instantie die het label
toekent. Vandaar de term ‘folksonomy’ waarmee dit proces van metadatering vaak aangeduid
wordt. Het woord folksonomy is een samentrekking van de woorden ‘folk’ en ‘taxonomy’. Het
komt in essentie hierop neer dat mensen op het internet websites, foto’s, filmpjes, muziek,
forumdiscussies en blogberichten voorzien van tags of trefwoorden. Alhoewel iedereen zelf
kiest welke tags hij aan welk stukje inhoud kleeft, toch blijkt algauw een consensus te ontstaan die maakt dat deze tags meestal goed bruikbaar zijn, en vaak beter aansluiten op het
taalgebruik en het zoekgedrag van het publiek dan de termen die bibliotheken gebruiken in
hun catalogi. Folksonomies zijn gebruikersclassificaties die bottom-up tot stand komen, in
tegenstelling tot taxonomieën die top-down opgesteld worden.
Een concrete toepassing van tagging vind je op social bookmarking websites zoals Delicious.
Op deze website kan je een webpagina als favoriet of bladwijzer opslaan en de inhoud ervan
door middel van tags omschrijven (bookmarking). Door dit online te doen in de plaats van op
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je eigen computer maak je tegelijk deze informatie beschikbaar voor anderen. Het sociaal
aspect ligt in het feit dat je door jouw tags niet alleen je eigen lijst van websites makkeijk
vindbaar en opzoekbaar maakt, maar dat je tevens ziet welke websites door andere gebruikers werden getagged met dezelfde trefwoorden (social). Op deze manier ontstaat een groot
kennisnetwerk van websites die via tags met elkaar verbonden zijn. En een groot netwerk van
mensen die dezelfde interesses met elkaar delen.
Social bookmarking biedt zo heel wat voordelen, zowel persoonlijk als voor een organisatie.
Je hebt dankzij social bookmarking vanaf elke computer die met het internet verbonden is
toegang tot je lijst van bookmarks. Je kan aan een bookmark meerdere tags toekennen. Deze
tags moeten niet logisch of hiërarchisch met elkaar verbonden zijn; het volstaat dat ze voor
jezelf nuttig en betekenisvol zijn. Bovendien krijg je via de tags ook toegang tot de bookmarks
van anderen en kan je leren uit links die zij al gevonden hebben.6
Het voordeel voor een organisatie is dat tagging helpt het maximum te halen uit de kennis en
expertise die aanwezig zijn onder de medewerkers. Het samenbrengen van de bladwijzers
die iedereen heeft verzameld is een eerste stap bij kennisdeling. Bovendien kan je dankzij
RSS deze informatie ook makkelijk delen met je publiek door automatische publicatie op je
website of blog.7

Mash-up cultuur
De dialoog met cultuur kan, naast het consumeren en becommentariëren, ook de vorm aannemen van een hercreatie of bewerking. Gebruikers kunnen met digitale media verder werken
op een bestaand werk en de bewerking opnieuw publiceren. Remixen is vandaag de dag een
populaire vorm van toe-eigening en creatie, zowel in de muziek, de fotografie als de videokunst.
Met de intrede van het digitale tijdperk hebben nieuwe vormen van auteurschap, productie,
marketing en consumptie hun intrede gedaan. De gevolgen hiervan kunnen we nog steeds
niet helemaal overzien. Vormt de bescherming van het auteursrecht een belemmering voor
culturele groei en artistieke expressie? Vervagen de grenzen tussen consumptie en productie
nu digitalisatie het voor iedereen mogelijk maakt origineel werk aan te vullen en te bewerken?
Hebben nieuwe vormen van creativiteit en eigendom invloed op de manier waarop we cultuur
zien en begrijpen?
Aram Sinnreich beschrijft de opkomst van ‘configurable culture’: een nieuw muzikaal en cultureel fenomeen, voortgekomen uit de moderne, ‘genetwerkte’ wereldwijde communicatieinfrastructuur. in een digitale ruimte verdwijnen onderscheidingen als kunst versus vakmanschap (is sampling, of het hergebruik van bestaande muziek- of beeldfragmenten, kunst of
ambacht? Wat is geleend, wat is nieuw?), artiest versus publiek (Hoe verhoudt zich het werk
van de professionele artiest tot dat van de ‘slaapkamermuzikant’ die met dezelfde hard- en
software dezelfde technische kwaliteit bereikt?), compositie versus uitvoering (Muziek uitvoeren is het mixen van meerdere bronnen in real time, als een DJ: live vanaf een harde schijf).
Digitale cultuur is onmiddellijk, globaal, genetwerkt, bewerkbaar, aanpasbaar. De notie van de
individuele romantische kunstenaar is verleden tijd. Kunst en kunstenaarschap zijn niet langer
iets uitzonderlijks. Dit alles vertroebelt en ondermijnt de traditionele artistieke waardeketen.8
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User generated content
Naast bewerken en delen betekent cultuurparticipatie ook zelf maken en publiceren. Betaalbare digitale camera’s en computerprogramma’s, compressietechnieken en snelle internetverbindingen maken het voor gebruikers mogelijk om zelf digitale content te maken en uit te
zenden.
User-generated content (letterlijk vertaald: door gebruikers gegenereerde inhoud) is een uitbreiding van de klassieke mediaproductie door middel van nieuwe technologieën die toegankelijk zijn voor een breed publiek. De term verwijst naar allerlei soorten bijdragen aan een
online medium, zoals vraag-en-antwoordlijsten, digitale foto en video (zoals Flickr en Youtube), blogging, podcasting, forums, sociale netwerksites, wiki’s (zoals Wikipedia) enzovoort.
Deze bijdragen worden niet gerealiseerd door professionele medialeveranciers, maar door de
gebruikers zelf.9
User generated content (UGc) maakt vaak gebruik van vrije en/of open source software en
ﬂexibele licentiesystemen om de drempels voor samenwerking, competentieontwikkeling en
ontdekking zo laag mogelijk te houden.
Soms maakt UGc slechts een deel van de inhoud van een website uit. Op de online boekhandel proxisazur.be bijvoorbeeld wordt het grootste deel van de inhoud door de sitebeheerder
geplaatst, maar is er ook ruimte voor de gebruiker om een recensie te plaatsen of het boek in
kwestie op Facebook te delen.
Vaak wordt UGc geheel of gedeeltelijk gemonitord door de beheerders van de website, om
kwetsende inhoud of copyrightinbreuken te vermijden, of gewoon om te bewaken dat de
gepubliceerde inhoud aansluit bij het thema van de website.
Maar niet alles wat een gebruiker op het web publiceert valt onder de noemer ‘user generated
content’. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OEcD) heeft
drie voorwaarden geformuleerd om van UGc te kunnen spreken:10
1. Publicatievereiste: Het gaat hier om inhoud die in een of andere context gepubliceerd is,
hetzij op een publiek toegankelijke website, hetzij op een sociale netwerksite of leeromgeving die enkel toegankelijk is voor een specifieke groep van mensen, bijvoorbeeld deelnemers aan een cursus. Op deze manier worden e-mail en andere vormen van tweewegscommunicatie uitgesloten. Het delen (sharing) van de gegenereerde inhoud is essentieel.
2. Creatieve inspanning: Om van UGc te kunnen spreken is een zekere mate van creatieve
inbreng nodig bij het tot stand brengen van een werk of het aanpassen van bestaande werken om iets nieuws te creëren. Een stukje van een televisieprogramma kopiëren en op een
videosite posten valt niet onder deze omschrijving. Als een gebruiker daarentegen eigen
foto’s uploadt, eigen opinies verduidelijkt op een blog of een eigen muziekvideo maakt,
dan wordt dit wel als UGc beschouwd. UGc heeft ook vaak een collaboratief aspect,
zoals dat het geval is bij wiki’s waar gebruikers samen teksten maken en bewerken, zoals
bijvoorbeeld de Wikipedia.
3. Creatie buiten professionele routines en praktijken: User generated content wordt over
het algemeen buiten een professionele, institutionele of commerciële context gecreëerd.
Veel mensen publiceren op het internet voor hun plezier, zonder winst of vergoeding te
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verwachten. Het contact met gelijkgestemden, het bereiken van een zekere bekendheid
of prestige en de mogelijkheid tot zelfexpressie zijn voldoende als motivatie.
Het fenomeen user generated content krijgt, uiteraard bijna, ook de nodige kritiek. UGc,
vermits vooral door niet-professionals gegenereerd, zou een bedreiging inhouden voor de
kwaliteit van de inhoud. Naïeve en beginnende gebruikers kunnen soms onvoldoende het
verschil maken tussen publieke en persoonlijke informatie en zo zichzelf of hun naasten in
gevaar brengen. ten slotte zijn er ook heel wat problemen met betrekking tot intellectueel
eigendomsrecht en auteursrecht.

Open standaarden en open content
Al bij al een behoorlijk ingewikkelde situatie, waarbij voorzichtigheid geboden is. Naast het
gratis beschikbaar zijn van de software of dienst is er immers ook het probleem van de inhoud.
Sommige gratis diensten zijn niet zo gratis als het lijkt. Sommige bedrijven bieden bijvoorbeeld een rijkdom van producten en diensten gratis aan, maar eigenen zich het auteursrecht
van alle inhouden toe die op hun sofware gemaakt of op hun servers gehuisvest worden en/of
maken in mindere of meerdere gebruik van je persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Omdat het internet nu eenmaal een omgeving is waarbinnen je heel makkelijk informatie
kunt kopiëren en remixen is een nieuwe invulling van het klassieke auteursrecht nodig: van
copyright (all rights reserved) naar copyleft (some rights reserved).
Creative Commons12 is een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open
inhoud. Het wil het mogelijk maken om creatieve werken vrijer beschikbaar te stellen dan bij
traditioneel auteursrecht of copyright mogelijk is, zodat die werken bijvoorbeeld makkelijker
gekopieerd en verspreid kunnen worden of dat anderen er verder aan kunnen werken. Het
project biedt verschillende vrije licenties aan die copyrighthouders kunnen gebruiken om bij
het verspreiden van informatie problemen te voorkomen die door de huidige auteursrechtwetgeving kunnen optreden.
creative commons biedt je de kans om je werk onder jouw voorwaarden te delen. Je behoudt
de auteursrechten maar geeft anderen de mogelijkheid om je werk te gebruiken, op een manier die je zelf kiest. Met andere woorden: deel wat je wilt delen, behoud wat je wilt behouden:
‘some rights reserved’.
Hierna vind je de vier meest gangbare licenties.
Attribution: anderen mogen jouw werk – en afgeleide werken - kopiëren, verdelen, vertonen en uitvoeren mits bronvermelding op de wijze waarop jij dat wenst.
Noncommercial: anderen mogen jouw werk – en afgeleide werken - kopiëren, verdelen,
vertonen en uitvoeren maar enkel voor niet-commerciële doeleinden.
No Derivative Works: anderen mogen jouw werk kopiëren, verdelen, vertonen maar er
geen afgeleide werken van maken (en dus ook geen bewerkingen).
Share Alike: anderen mogen afgeleide werken enkel verspreiden onder een licentie die
gelijk is aan de licentie die geldt voor jouw werk.
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Schrijven voor het web
Om bij het begin te beginnen: de inhoud moet interessant zijn, nuttige en unieke informatie geven voor de lezer. Vertrek zo veel mogelijk van wat een (potentiële) lezer nuttig en
interessant zou kunnen vinden, en niet enkel vanuit je eigen standpunt: dit is een valkuil
waar meer dan eens ingetrapt wordt.

Hoe lang mag een nieuws- of blogbijdrage zijn?
Dat hangt natuurlijk een beetje samen met de inhoud: het verslag van een driedaagse
uitstap zal wellicht langer zijn dan het recept voor kaastaart. toch wordt aanbevolen je artikels niet korter dan 250 woorden te maken en niet langer dan 1000 woorden. Zo nodig splits je je artikel uit over verschillende berichten. Het is immers bekend uit onderzoek dat mensen die teksten vanaf het computerscherm lezen hun
aandacht slechts een paar minuten vast kunnen houden. Daarnaast lijken zoekmachines als Google een voorkeur te hebben voor artikels van een gemiddelde lengte; je blog maakt zo meer kans in de zoekresultaten van Google te verschijnen.

Eén onderwerp per bericht
Beter dan één artikel met als titel ‘Verslag algemene ledenvergadering’ maak je drie of vier
losse artikels, één per onderwerp dat aan bod kwam, bijvoorbeeld ‘Uitstappen’, ‘Ledenwerving’ etc. Waarom?
• één-thema-posts zullen vaak korter zijn en dus makkelijker te lezen (denk aan de korte
aandachtsspanne van de weblezer)
• Zoekmachines ontdekken makkelijker waar het bericht over gaat en plaatsen het dus
hoger in de zoekresultaten
• Over één thema tegelijk schrijven is makkelijker voor de auteur
De afzonderlijke bijdragen kan je op de meeste cMS-systemen en blogplatformen groeperen in een aantal categorieën, bijvoorbeeld ‘Algemene Vergadering’ of ‘Activiteiten’.
Hetzelfde artikel kan je desgewenst in verschillende categorieën onderbrengen.

Structuur: omgekeerde piramide
Een webtekst schrijf je best in een omgekeerde piramidestructuur. Focus in je inleiding
op ‘need to know’ (wie - wat – waar – wanneer – waarom) om pas daarna uit te breiden
met ‘nice to know’-informatie. Dus niet, zoals je dat voor een ‘papieren’ tekst doet, een
inleiding- uitwerking -conclusie structuur. Op het web begin je als het ware met je besluit
en vervolgens licht je dit toe. Leg per paragraaf slechts 1 idee uit en zet de belangrijkste
informatie ook vooraan in de paragraaf.
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Maak je berichten ‘scanbaar’
Uit onderzoek11 blijkt dat niet meer dan 16 % van de lezers een webtekst woord voor
woord doornemen, en dat slechts 60 % van wat mensen lezen ook echt begrepen wordt.
Webgebruikers ‘scannen’ een tekst eerder dan dat ze hem lezen: ze gaan vooral op zoek
naar sleutelwoorden en -zinnen en naar visuele accenten.
Enkele tips om de lezer te helpen bij het scannen in de plaats van hem/haar tegen te
werken:
• Zet de kerngedachte van je bericht in de inleidende paragraaf eerder dan ze te begraven
in je besluit.
• Maak gebruik van (ongenummerde of genummerde) lijsten waar mogelijk.
• Tekstformattering: maak gebruik van vette of schuine tekst, hoofdletters of kleinkapitalen; gebruik geen onderlijnde tekst, want dat kan verwarring opleveren omdat dit op een
aanklikbare link lijkt.
• Gebruik titels en tussentitels: zorg ervoor dat je op geen enkel moment enkel doorlopende tekst ziet op je scherm, maar dan er steeds één of twee tussentitels in beeld zijn.
• Gebruik foto’s en afbeeldingen om te grote tekstblokken op te breken.
• Verdeel je tekst in voldoende korte paragrafen; gebruik veel witregels om te voorkomen
dat je tekst één grijze brij wordt, maar een duidelijke visuele structuur krijgt.
• Zet kerngedachten of citaten in een kader om de aandacht te trekken.

Titels
titels zijn heel belangrijk: weblezers ‘scannen’ pagina’s eerder dan ze ze lezen. Een van de
beste manieren om hun aandacht te trekken terwijl ze het scherm aftasten is het gebruik
van veel en goede tussentitels, zodat ze even pauzeren en effectief een stukje tekst lezen
onder de titel die hun aandacht getrokken heeft. Neem dus de tijd om goede titels te bedenken vooraleer je je bericht post.
Tips voor effectief gebruik van titels
• Hou je titels kort, eenvoudig en makkelijk te begrijpen. De titel is de reclameboodschap
voor de tekst die volgt.
• trek de aandacht door het gebruik van verschillende tactieken: (lichtjes) overdrijven,
shockeren of controversieel uit de hoek komen mag, als de inhoud van je bericht dit
tenminste waarmaakt.
• Kom tegemoet aan een behoefte of verwachting van de lezer: probeer op te roepen
waarom de lezer dit bericht zeker moet lezen, wat hij/zij erbij te winnen heeft. Vergelijk
bijvoorbeeld ‘Nieuwe cursus salsa’ met ‘Word sterdanser in 10 lessen’.
• Maak je titel beschrijvend: lezers moeten uit de titel kunnen aﬂeiden waarover het bericht gaat. Laat je niet verleiden tot cryptische of als leuk bedoelde woordspelletjes.
• Probeer in de titels dezelfde trefwoorden te gebruiken als die waarop je wil dat je artikel
in de zoekmachines gevonden wordt.
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Ook belangrijk voor open en democratisch softwaregebruik zijn internationaal geaccepteerde
open standaarden die met uiteenlopende programma’s te gebruiken zijn. Zo is rtf (Rich text
Format) een open bestandsformaat voor tekst, terwijl doc (Microsoft Word tekstformaat) een
gesloten formaat is. Veel mensen staan er niet bij stil dat ze, door iemand een Word- of PowerPointbestand te bezorgen, die persoon eigenlijk dwingen Microsoft Office te kopen.
Andere voorbeelden van open formaten zijn PNG (grafische afbeeldingen), PDF (oorspronkelijk een gesloten formaat van Adobe, maar nu aanvaard als open standaaard voor documentuitwisseling), ZiP (archivering en compressie), icalendar (kalenderdataformaat o.a. gebruikt
in Apple’s ical), cSV (kommagescheiden waarden, gebruikt in rekenbladen (spreadsheets)
en eenvoudge databasetoepassingen), HtML-XHtML-cSS (opmaak webpagina’s) en XML
(taal voor gegevensuitwisseling), Open Document (tekstverwerking en andere officeformaten,
onder meer toegepast in OpenOffice).

Modellen om gebruikers actief te betrekken
Binnen de netwerkcultuur vervagen de grenzen tussen cultuurconsumptie, commentaar, kritiek, remixing en creatie. De aard van de relatie tussen de verschillende betrokken individuen
en organisaties verandert: niemand functioneert nog alleen of los van de andere. Dat heeft
een invloed op de positie die de (sociaal-culturele) organisatie inneemt: meer en meer krijgt
deze de vorm van een verbindingspunt, een doorgeeﬂuik, filter of katalysator, waar invloeden
en processen van binnen zowel als van buiten de organisatie gekanaliseerd worden.
De organisatie is de gids, de expert, die gebruikers uitnodigt om zich op een zinvolle manier
in te schakelen in kwaliteitsvolle processen en die op een professionele manier begeleidt. Op
welke manieren kan je gebruikers actief betrekken in verschillende types van participatieve
projecten? Ontwerpster van tentoonstellingen Nina Simon beschrijft 4 modellen die ze heeft
ontwikkeld in de context van participatief werken in musea. De ontwikkelde gedachtengang
is evenwel ook bruikbaar in andere settings en werkvormen.13
Een contributieproject bestaat erin dat gebruikers worden uitgenodigd specifieke bijdragen,
acties of ideeën te leveren aan een institutioneel gecontroleerd proces. Mensen die commentaren posten op blogs of deelnemen aan wedstrijden zijn ‘bijdragers’. the Victoria & Albert
Museum’s World Beach Project is hier een mooi voorbeeld van. Over heel de wereld maken
mensen kunstwerken op stranden volgens richtlijnen die door de initiatiefnemende organisatie zijn uitgetekend. Vervolgens plaatsen ze foto’s van hun werk op een centrale website.
Deelnemers hebben het gevoel tot een groter geheel te behoren, maar gaan niet persoonlijk in
verbinding met elkaar als leden van een community. Ook de Socius-campagne ‘Laat Mensen
schitteren’ werkt vanuit dit model: via een online beeldenmaker creëren de mensen hun eigen
‘schitterbeelden’ en uiten zich op die manier als behorend tot de brede gemeenschap van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
in collaboratieve projecten treden gebruikers op als actieve partners in de creatie van projecten die door een bepaalde organisatie geïnitieerd en gecontroleerd worden. Wikigebruikers
zijn vaak ‘medewerkers’. Ze hebben enige invloed op de richting van het project maar sturen
het zelf niet. in het onderzoeksproject US Holocaust Memorial Museum’s children of the
Lodz Ghetto werken vrijwilligers samen met stafmedewerkers aan database research over
het leven van duizenden Poolse kinderen gedurende de Holocaust. De deelnemers getuigen
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van een ongelooﬂijke betrokkenheid op elkaar en op het project, maar de kwaliteitscontrole is
veel complexer dan in een eenvoudig ‘bijdrage’-project. in het project Jail-tV, een samenwerkingsverband tussen de Mechelse gevangenis, de Rode Antraciet, Lessius Mechelen en Vormingplus regio Mechelen, maken gedetineerden en studenten Journalistiek samen televisie.
in cocreatieve projecten werken leden van de community van bij het begin samen met stafmedewerkers van de organisatie. Samen omschrijven ze het doel en het proces van het project op basis van gedeelde belangstelling. Online kan dit de vorm aannemen van een campagne die door een lid gestart wordt en vervolgens ondersteund en gevoed wordt vanuit de
organisatie. in de fysieke wereld, in het Wing Luke Asian Museum in Seattle, gaan staﬂeden
een partnerschap aan met bezoekers om tentoonstellingen te coproduceren gebaseerd op
de interesses van communityleden en de collecties van de instelling. De resultaten zijn vaak
mooi en worden goed onthaald, en het museum accepteert dat zo’n communitygebaseerd
proces meer tijd, bescheidenheid en inspanning vereist dan het standaard opzetten van een
tentoonstelling. Deze benadering vind je terug in heel wat sociaal-artistieke projecten.
in gastprojecten (hosted projects) eigenen gebruikers zich de inhouden en faciliteiten van een
organisatie toe voor hun eigen doeleinden. Online kan dit betekenen dat mensen gebruikmaken van materiaal van de organisatie om hun eigen mashups te maken. toen het toronto
Science centre zijn deuren openstelde voor de 888 Youtube Meetup nodigde de museumstaf
Youtubers uit de hele wereld uit om het centrum te gebruiken als een speeltuin voor videomakers. Dit heeft geleid tot een hele reeks krachtige video’s die gesitueerd zijn in het Science
centre, maar veel inhoud bleek niet in de lijn te liggen van de missie van de organisatie.
Het ene model is niet per se beter of meer participatief dan het andere. Het hangt er gewoon
van af wat je precieze doelstellingen en middelen zijn. Nina Simon biedt het volgende beslissingsschema aan:
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CONTRIBUTIE

COLLABORATIE

CO-CREATIE

GASTPROJECTEN

Wat is de aard van
het engagement
van je organisatie
m.b.t. het betrekken van de gemeenschap?

Bezoekers en leden
hebben het gevoel
aan onze organisatie
te participeren.

Diepe partnerschappen met welbepaalde
doelgroepen.

Specifieke doelgroepen die gelijklopende
doelstellingen hebben ondersteunen.

Leden van de
gemeenschap
uitnodigen om onze
instelling te gebruiken voor hun eigen
doelen.

Welke mate van
controle wil je over
proces en product
van de participatie?

Veel - we willen dat
de participanten onze
spelregels volgen en
ons geven wat we
vragen.

Onze stafmedewerkers controleren
het proces, maar de
acties van de participanten sturen de
richting en de inhoud
van het uiteindelijke
product.

Een beetje, maar de
doelen en geprefereerde werkwijzen
van de participanten
zijn even belangrijk
als de onze.

Niet veel - zolang de
participanten onze
regels volgen kunnen
ze produceren wat ze
willen.

Wat is de relatie
tussen je organisatie en de deelnemers gedurende het
project?

De instelling vraagt
naar inhoud en de
participanten leveren
die aan volgens
regels die door de
instelling vooropgesteld zijn.

De instelling tekent
concept en plan van
het project uit en
vervolgens werken
stafmedewerkers
nauw samen met
participanten om het
te realiseren.

De instelling levert
de participanten de
middelen om het
project te runnen en
ondersteunt hen om
hun activiteiten tot
een goed einde te
brengen.

De instelling geeft de
deelnemers regels
en middelen om hun
eigen ding te doen.

Wie wil je dat er
participeert en
welke inzet verwacht je?

We willen zo veel
mogelijk mensen
aanspreken in een
kort engagement
zoals een (online)
bezoek.

We verwachten dat
sommige mensen
toevallig betrokken
zullen raken, maar
dat de meeste de
expliciete intentie
hebben om te participeren.

We zoeken participanten die intentioneel geëngageerd
zijn en voldoende
toegewijd zijn om het
project tot het einde
uit te werken.

We willen mensen
empoweren die klaar
zijn om hun eigen
projecten te beheren
en te implementeren.

Hoeveel medewerkerstijd wil
je investeren in
het beheer van
het project en het
werken met de de
participanten?

We kunnen er een
beetje tijd in stoppen,
maar we wilen het
vooral opzetten en
dan zijn beloop laten
gaan.

We zullen het proces beheren, maar
we zullen onze mate
van engagement baseren op onze eigen
doelen en capaciteit.

We zullen de tijd
vrijmaken die nodig
is om te verzekeren
dat de participanten
hun doelen kunnen
realiseren.

Zo weinig mogelijk
- we willen het op
gang trekken en het
verder op zichzelf
laten lopen.

Welke competenties moeten deelnemers verwerven
vanuit hun activiteiten binnen het
project?

Inhoud creëren, data
vezamelen, persoonlijke expressie
delen. Leren omgaan
met technologische
hulpmiddelen voor
het creëren en delen
van kennis.

Alles wat ondersteund wordt door
contributieve projecten, plus de capaciteit om complete
producten te analyseren, te cureren, te
ontwerpen en af te
leveren.

Alles wat ondersteund wordt door
collaboratieve
projecten, plus competenties in conceptualisering, doelbepaling en evaluatie
van projecten.

De instelling heeft
hier geen bepaalde
eigen doelen voor
ogen, behalve promotie en het betrekken van het publiek.

Hoe wil je dat nietdeelnemende bezoekers het project
percipiëren?

Het project helpt
bezoekers zichzelf
te zien als potentiele deelnemers en
bekijkt de instelling
als geïnteresseerd in
hun actieve betrokkenheid.

Het project zal
bezoekers helpen de
instelling te zien als
een plek die gericht
is op het ondersteunen van en verbinding maken met de
gemeenschap.

Het project zal de
bezoekers helpen
de instelling te zien
als een plaats die
door de gemeenschap aangestuurd
wordt. Het zal ook
een nieuw publiek
binnenbrengen dat
verbonden is met de
participanten.

Het project zal nieuw
publiek aantrekken
dat de instelling
tot dan toe niet als
een comfortabele of
aantrekkelijke plaats
zag.
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Hoofdstuk

Anders
maatschappelijk
actief zijn
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7

Anders maatschappelijk
actief zijn
Sociaal-cultureel werk situeert zich van oudsher op het snijvlak tussen individu en samenleving. Sociaal-culturele actie krijgt op verschillende manieren vorm. Men richt zich
op het versterken van het individu, om zo de deelname aan het maatschappelijk gebeuren te bevorderen (empowerment). Het gaat hier ten eerste om de bewustwording
van maatschappelijke afhankelijkheidsstructuren en de versterking van persoonlijke
kennis, vaardigheden en attitudes. Een tweede accent is het betrekken van mensen
op of warm maken voor bepaalde thema’s en het bevorderen van lidmaatschap van
maatschappelijk geëngageerde groepen en organisaties. Een derde spoor is het veranderingsgerichte, het emancipatorische: zowel individuele en collectieve gedrags- en
mentaliteitsverandering als structurele veranderingen horen hier thuis.1

Op dit moment ziet maatschappelijk engagement er anders uit dan vroeger. Als gevolg van
de ontzuiling en de secularisering van de samenleving zijn mensen minder geneigd om zich
te bekennen tot de klassieke, formele, levensbeschouwelijk gebaseerde organisaties in het
maatschappelijk middenveld. Lidmaatschap van de wieg tot het graf is verleden tijd. consumptie en vrije tijd vormen steeds meer de centrale levenssfeer waarin mensen hun eigenwaarde, identiteit en status vormgeven. De burger beperkt zich niet langer tot het in goed
vertrouwen delegeren van zijn macht aan een gelegitimeerde vertegenwoordiging, zoals politici, rechters, bankiers of middenveldorganisaties. De ongebonden burger neemt tegelijk zelf
initiatief, los van en desnoods tegen de gevestigde instellingen in en organiseert rechtstreeks
zijn acties via sociale media2.
Engagement van burgers vindt steeds meer plaats binnen informele netwerken en is gericht
op specifieke, tijdelijke ‘issues’. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘Music for Life’-campagne
van Studio Brussel: groepen jongeren engageren zich massaal in tientallen informeel opgezette inzamelacties. De Britse socioloog Anthony Giddens (1991) duidt dit aan als een
verschuiving van emancipatory politics naar life politics. ‘Politiek-maatschappelijke betrokkenheid van mensen in de ‘laatmoderne’ samenleving krijgt niet meer zozeer gestalte in het
lidmaatschap van grote politieke emancipatiebewegingen, maar in betrokkenheid bij morele
issues en sociale verbanden die sterk gericht zijn op zelfverwerkelijking in geëmancipeerde
sociale omstandigheden en op single issues die een grote relevantie in het leven van alledag
hebben. Hierbij is niet meer zozeer het bevechten van gelijkheid tussen burgers de inzet,
maar veel meer de wens om aan diversiteit en pluriformiteit uitdrukking te geven’.3 Op de
achtergrond spelen formele verbanden zoals school, de jeugdbeweging, werk, sportvereniging, weliswaar nog steeds een rol. Op die plaatsen is er wel sprake van een langerdurend
engagement. Daarbinnen nemen mensen dan deel aan specifieke acties.
Het (sociale) internet past heel mooi bij dit verhaal: het is een nieuw platform waar het geïndividualiseerde engagement dat de laatmoderne samenleving kenmerkt, bij uitstek gestalte
krijgt. ‘Het netwerkkarakter van het internet ondersteunt nieuwe vormen van verbinding, gemeenschapsvorming en culturele identiteit, bijvoorbeeld op grond van gedeelde interesses.
Dit wordt bovendien versterkt doordat tijd en ruimte minder dan voorheen een beperking zijn
om een verbinding met andere mensen aan te gaan. Een andere karakteristiek die daaraan
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bijdraagt is dat het internet klassieke hiërarchische verhoudingen lijkt te doorbreken, zodat
een andere verhouding tussen aanbieders en gebruikers van informatie mogelijk wordt. Gebruikers hebben steeds meer keuzemogelijkheden, en tegelijk maar beperkt tijd, waardoor
het creëren van een ‘publiek’ of een ‘markt’ voor aanbieders of overheden een steeds groter
probleem wordt. Daarnaast maakt de technologie het gebruikers makkelijker om zelf informatie aan te bieden en te verspreiden, waardoor de klassieke rolverdeling van zender en
ontvanger op zijn kop komt te staan’.4
internet en andere nieuwe technologieën maken nieuwe wijzen van actievoeren mogelijk. Het
laagdrempelige en gebruiksvriendelijke karakter van weblogs bijvoorbeeld betekenen een
nieuwe impuls voor maatschappeljke discussie, inspraak en burgerparticipatie.
Stadsblogs, onder meer in Gent, Mechelen en Antwerpen, zijn op dit gebied al druk doende,
vaak buiten de georganiseerde structuren om.
in 2009 slaagden Moldavische jongeren er in geen tijd in om ruim 10.000 jongeren via Facebook en sms, maar vaak ook via twitter, op te roepen tot een manifestatie in de hoofdstad
chisinau: de eerste twitterrevolutie. in 2011 speelden Facebook en twitter zowel in tunesië
als in Egypte een belangrijke rol bij het verdrijven van het dictatoriale staatshoofd.
Avaaz.org is een virtuele gemeenschap van wereldburgers die via het ondertekenen van petities hun mening geven over de belangrijkste problemen waarmee de wereld vandaag te maken heeft. Het doel van Avaaz.org is om invloed uit te oefenen op internationale beslissingen
met de inzichten en waarden van de wereldbevolking. Op deze manier kan een internationale
publieke opinie over belangrijke onderwerpen als armoede, klimaatverandering, mensenrechten en internationale veiligheid ontstaan. Een publieke opinie waar men niet omheen kan.
Protesteren via het internet is dan ook makkelijk: met één muisklik kan je meedoen aan een
bepaalde campagne of oproep. Op die manier kan je snel aan grote aantallen fans geraken
en netwerken uitbouwen. Het is weliswaar een oppervlakkige vorm van engagement, maar
helemaal waardeloos is het toch niet. Er is immers ook altijd het publieke effect ervan: het
signaal dat zovele mensen zich bezorgd of solidair verklaren met betrekking tot een of ander
maatschappelijk thema.
Digitaal burgerschap manifesteert zich niet alleen in de inhoud, de eigen meningen en perspectieven die men kan uiten, maar ook in de digitale infrastructuur zelf. Actieve burgers
beschouwen de netwerkomgeving immers als een common, een publieke infrastructuur waar
ze aan kunnen meebouwen en waarin ze een rol te vervullen hebben bij het onderhoud van
die infrastructuur. Ze sluiten privé-initiatief niet uit, maar vinden dat de basiskennis over die
technologische omgeving vrij toegankelijk moet zijn en blijven. De actuele discussie over softwarepatenten, open standaarden en open source software situeert zich op dit vlak.5

Een open overheid via ICT en internet
Deze ontwikkelingen hebben uiteraard een invloed op de relatie tussen overheid en burger. Ze
zetten de overheid aan tot het ontwikkelen van creatieve antwoorden op nieuwe uitdagingen.
Web 2.0-toepassingen kunnen een grote hulp zijn bij het afstemmen van het aanbod van de
overheid op de vraag van de burger, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en
het vergroten van de betrokkenheid van de burger op het beleid.6
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Als elektronische communicatiemiddelen ingezet worden met als doel de burger toe te laten
en aan te moedigen rekenschap te vragen aan de beleidsontwerpers en –uitvoerders voor
hun daden in de publieke sfeer, dan kan je spreken van internetdemocratie of e-democratie.
E-democratie is te situeren in de ruimere context van e-government. Hoewel e-democratie en
e-government een band hebben, is een duidelijke scheiding aangewezen. Beide begrippen
hebben een andere finaliteit: e-government is in grote mate gericht op efficiëntie en kostenreductie, e-democratie is eerder gericht op meer effectiviteit en participatie in het beleid en
empowerment van de burger.
De documentairemaker ivo Gormley onderzoekt in zijn documentaire ‘Us Now’ wat de technologie kan betekenen voor het organiseren van onze democratie. Hij bouwt zijn verhaal langzaam op, en begint bij de Engelse voetbalclub Ebbsﬂeet United die bestuurd wordt door
35.000 fans. iedere week bepalen de supporters wie op het plein mag staan, en in welke positie. Na het overlopen van nog een aantal leuke voorbeelden suggereert hij de mogelijkheid
om, dankzij online discussies en stemmen, de directe democratie in te voeren. De regering
wordt in deze optie een uitvoerend orgaan die niet langer verantwoording moet aﬂeggen aan
een parlement, maar aan de online burger. tijdens de documentaire geven een aantal Britse
parlementsleden hun visie op de zaken.7
Het enthousiasme voor dergelijke vormen van directe democratie is echter niet altijd even
groot, noch bij de burger, noch bij de politiek. Uit het hoger geciteerde viWtA-onderzoek
blijkt weliswaar dat burgers, middenveld én politici veel verwachten van ict, maar vooral
als informatiemiddel, minder voor de hogere niveaus op de participatieladder. De overheid
moet open, transparant en participatief zijn, en niet alleen op een passieve en reactieve manier. Burgers, bedrijven en sociale organisaties uit het middenveld willen gepland en bewust
betrokken worden bij alle fasen van het beleid, van voorbereiding tot uitvoering en evaluatie.
Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om online de interactie tussen overheid, organisaties
en burgers vorm te geven. Maar zijn we daar wel klaar voor? Procedures vereenvoudigen en
efficiënter werken door middel van ict en automatisering is één ding, kwaliteitsvolle interactie
en participatie van de burger een ander.
Sinds 2006 loopt binnen de Vlaamse regering het toekomstproject Vlaanderen in Actie (ViA).
De bedoeling is door middel van gecoördineerde actie de top vijf van de Europese regio’s te
halen. Een slagkrachtige overheid vormt daarbij een belangrijke doorbraak. in dat kader stelt
zich de vraag hoe de Vlaamse overheid ict en internet kan inzetten om tot een betere interactie met de burger te komen.8

E-participatie
Participatie, in de zin van deelname in politieke processen van beleids- en besluitvorming, kan
in verschillende fasen van de beleidscyclus en op verschillende niveaus van betrokkenheid:9
• informeren: de overheid houdt de burger op de hoogte van het beleid.
• consulteren: de overheid vraagt de burger naar feedback over het beleid
• Actief deelnemen: de burger denkt en werkt actief mee met de overheid aan het oplossen
van beleidsproblemen
• Meebeslissen: de burger bepaalt rechtstreeks mee het beleid.
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Hoe kan ict benut worden om burgers, bedrijven en organisaties meer bij het beleid te betrekken? Volgens het Nederlandse project Burgerlink10, dat eind 2010 afgerond werd, kan
volgens dat op 3 verschillende manieren geconcretiseerd worden:
1. Politieke participatie. Hoe kan een burger op de onderwerpen waar hij of zij zich over wil
uitspreken betrokken worden bij het besluitvormingsproces?
2. Beleidsparticipatie. Het gaat hier om participatie van de burger bij de dienstverlening en
ook de handhaving. Burgers en overheden werken samen aan het uitvoeren en handhaven
van beleid.
3. Sociale participatie. Hoe kan de onderlinge betrokkenheid van burgers versterkt worden?
Op de website watstemtmijnraad.nl vind je alle raadsvoorstellen, maar ook moties, amendementen, burgerinitiatieven en initiatiefvoorstellen van de meewerkende gemeentebesturen terug. Zo kan je het gedrag van gemeenteraadsleden beoordelen: is een raadslid consequent in
woord en (stem)daad? in Engeland bestaat een vergelijkbaar initiatief: www.theyworkforyou.
com, ontwikkeld door MySociety.org.
Petities.nl is op het web sinds 1 mei 2005. Doel van de website is om het Nederlanders makkelijk te maken een petitie te ondertekenen of te starten waar een antwoord op moet komen.
Sinds 2008 is het mogelijk voor de ontvangers van petities een loket te openen in de website
om petities te ontvangen en te beantwoorden.
Het internet wordt vaak als kanaal ingezet om burgers te consulteren over het gevoerde of
te voeren beleid. i-vlaanderen.eu is hiervan een voorbeeld. Ook de Europese Unie maakt
veelvuldig van online consultatie gebruik, met name via de website ‘Uw stem in Europa’11.
Deze initiatieven zijn echter niet altijd succesvol en ook niet onomstreden. in welke mate bijvoorbeeld worden de resultaten vertekend door de competentiedrempel die inherent is aan
dit soort toepassingen?

Crowdsourcing
Een stap verder gaan we in die gevallen waar de overheid niet enkel de burgers informeert en
consulteert, maar hen ook betrekt bij de uitvoering van bepaalde taken. crowdsourcing is het
uitbesteden van taken die traditioneel worden uitgevoerd door de overheid of door bedrijven
die in opdracht van de overheid werken, aan de burger. Dit gebeurt meestal via het internet
met behulp van allerlei web 2.0-toepassingen.
crowdsourcing is een manier om, door gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van
de burger, bepaalde opdrachten sneller en beter uit te voeren. tegelijk kunnen burgers en
organisaties zich op deze manier maatschappelijk engageren en bijdragen tot het algemeen
welzijn.
challenge.gov is een online crowdsourcingplatform dat de Amerikaanse overheid en het publiek in staat stelt om de beste ideeën en talenten naar boven te brengen bij het zoeken naar
antwoorden op ‘s lands meest dringende uitdagingen. Voor de overheid is het een manier om
innovatie te bevorderen. De website laat toe ‘challenges’ (uitdagingen) te formuleren: een
‘zoeker’ daagt een derde partij (een ‘oplosser’) uit om een oplossing te bedenken voor een
specifiek probleem. concreet post een of andere overheidsinstelling een uitdaging waarop
het publiek kan reageren: de uitdaging bediscussiëren, steun betuigen, een oplossing voor-
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stellen. innovatieve oplossingen worden bedacht met een prijs.
Voorbeelden van crowdsourcing dichter bij huis zijn www.meldpuntfietspaden.be en
www.meldpuntwegen.be, websites waar de burger gebreken aan wegeninfrastructuur kan
signaleren. Deze informatie wordt dan automatisch doorgegeven aan de bevoegde instanties.
Dit moet leiden tot een snellere oplossing van het probleem. Ook verbeterdebuurt.nl en
fixmystreet.com werken volgens dit principe.
Met crowdsourcing kan je behoorlijk ver gaan. Dat bewees de Nieuw-Zeelandse politie door
een wiki te lanceren waarop iedere burger werd uitgenodigd om mee na te denken over de
formulering van een nieuwe politiewet in het kader van de herziening van de bestaande wetteksten. De wiki bevatte zelfs een ‘sandbox’, of een oefenruimte waar onzekere newbies
alvast wat konden oefenen. Zo hoopte de politie een breed gamma van meningen en opinies
vanuit het publiek te verkrijgen vooraleer de nieuwe wet aan het parlement te presenteren.12

Widgets/apps en open data
Widgets zijn programmaatjes die bestaan uit een stukje html-code en die je eenvoudig in een
website kunt plakken. Een eenvoudig voorbeeld is het plaatsen van een Youtubefilmpje of
een RSS-feed op je eigen Facebook profielpagina. Met de groeiende verspreiding en impact
van sociale netwerksites worden widgets steeds populairder.
Apps zijn applicaties, toepassingen die door hun kleine omvang op uiteenlopende dragers
geplaatst kunnen worden, zoals USB-sticks, ﬂashkaarten of smartphones. Een bekend voorbeeld zijn de iPhone apps. Voor heel wat data waarover de overheid beschikt kan je nuttige
toepassingen bedenken. Een voorwaarde is dan wel dat deze overheid de nodige data ook
vrijgeeft, zodat creatieve ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen om op een vernieuwende
en gebruiksvriendelijke manier lucht- en waterkwaliteit, vacatures of dienstroosters van het
openbaar vervoer te presenteren.
toegang tot open data is vanuit democratisch oogpunt belangrijk. De Engelse site
wheredoesmymoneygo.org visualiseert de manier waarop je belastinggeld besteed wordt. Je
selecteert je inkomen en krijgt automatisch een overzicht van het deel van je geld dat in de
verschillende beleidsdomeinen geïnvesteerd werd: van welzijnszorg over defensie tot cultuur
en milieu. Je kan de data op verschillende manieren visualiseren: per begrotingspost, regionaal, volgens de evolutie over meerdere jaren. Zo wordt het overheidsbeleid transparanter en
ontdekken burgers makkelijk hun eigen aandeel in de economische activiteit van de overheid.
Zo worden ze aangemoedigd tot een meer actieve interesse in en een groter engagement
naar de overheid toe, gebaseerd op een betere informatie. Wheredoesmymoneygo.org is een
initiatief van de Open Knowledge Foundation. De data waarop de site draait zijn de officiële
overheidsgegevens.
Open data kunnen bijdragen tot burgerparticipatie. Als begrotingsgegevens publiek beschikbaar zijn wordt begrotingsinspraak makkelijker. Zo ontwikkelde het Nederlandse instituut voor
Publiek en Politiek de website begrotingswijzer.nl speciaal voor gemeenten die hun inwoners
willen laten ervaren hoe de politiek keuzes maakt. Met de begrotingswijzer leer je hoe de
gemeentelijke begroting eruit ziet en hoe die tot stand komt. Op die manier kan de gemeenteraad zich een beeld vormen van de keuzes die de inwoners zouden maken. Voor de burger
is het een oefening in actieve participatie die bovendien effectief impact kan hebben op het
beleid: een vorm van empowerment.

84

Online actievoeren
Maatschappelijke activering houdt niet op bij het versterken van mensen in hun omgang met
de overheid. Het gaat ook over bewustmaking van maatschappelijke afhankelijkheidsstructuren en het streven naar gedrags- en/of structurele verandering. Het (sociale) internet kan
op een vruchtbare manier als veranderingsgericht en emancipatorisch werkmiddel ingezet
worden.
Het succes van online communities en sociale netwerksites biedt kansen om nieuwe manieren van actievoeren te ontwikkelen. De basisregel is hier dat het vaak meer loont deel te
nemen aan bestaande conversaties en levendige communities dan te proberen er zelf een op
te bouwen. Probeer geen ﬂitsende tools te bouwen om sympatisanten te verleiden. Ga naar
de plaatsen waar je publiek online is en maak gebruik van de tools die iedereen al gebruikt.
Stop te denken als de eenzame wolf. Onderzoek eerder hoe je je kan aansluiten bij een beweging met momentum. Welke partners kunnen je zaak versterken? Als non-profitorganisatie
heb je niet de middelen om solo te gaan in een luidruchtige online ruimte. Om aandacht te
krijgen en te behouden moet je hulpmiddelen aanspreken die breder gaan dan wat je zelf ter
beschikking hebt.
Wees precies en to the point in je online communicatie. Het online zetten van je ofﬂine inhoud
volstaat niet. Het internet is niet geschikt voor viergangenmenu’s, maar eerder voor snacks
en tussendoortjes. Mensen hebben niet de tijd om er rustig bij te gaan zitten om hele boekdelen te verwerken of geduldig te zitten luisteren tot we langzaamaan tot de kern van de zaak
komen.13
Bepaal een sterk thema met duidelijke doelstellingen: complexe thema’s zijn moeilijker te
verkopen. Een eenvoudige missie kan een campagne ver brengen. Mensen zullen zich niet
betrokken voelen als ze niet begrijpen hoe en waarom ze dat zouden moeten doen. Bij het
Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) hebben ze dat goed begrepen: hun campagne ‘Donderdag Veggiedag’ ter bevordering van het vegetarisme is opgehangen aan een eenvoudige en
duidelijke boodschap: reserveer de donderdag voor een vegetarische maaltijd. Andere dagen
mogen natuurlijk ook, maar met deze slogan is het verhaal snel en duidelijk verteld.
Omschrijf een duidelijk afgelijnde doelgroep: campagnevoerders die hun publiek kennen, die
naar hen luisteren en hen betrekken, zullen meer succes hebben. Neem de tijd om te bepalen
welke gebruikers van sociale netwerken tot jouw doelgroep behoren. Ga er niet van uit dat alle
sociale mediaplatformen dezelfde gebruikers hebben of op dezelfde manier zullen reageren.
Facebook, twitter en blognetwerken benader je best als afzonderlijke entiteiten. Als je van
meerdere platformen gebruikmaakt, let er dan op hoe op elk van die platformen op je inspanningen gereageerd wordt en richt je op het platform waar je doelpubliek zich bevindt en waar
je het meest reactie krijgt.
Let op de timing: sociale media hebben hun eigen tijdslijn. Laat campagnes lopen zolang
het nodig is, en geen dag langer. Een succesvolle campagne vraagt zijn sympatisanten om
te participeren zolang het nodig is om het gestelde doel te bereiken, maar niet zo lang tot er
vermoeidheid optreedt. De aandacht trekken en gedurende meerdere weken behouden is een
uitdaging. campagnes van één dag tot twee weken blijken de beste resultaten op te leveren.
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Motiveer je sympatisanten: het aantal volgers, geregistreerde gebruikers of fans van je campagnewebsite of pagina is niet representatief voor het aantal deelnemers. Een fanpagina
op Facebook kan duizenden gebruikers hebben en toch niet effectief zijn. Een succesvolle
campagne motiveert participatie door mensen te vragen iets te ondernemen: een petitie ondertekenen, zich op andere platformen aansluiten, geld storten of inhoud delen. Door minicampagnes op te zetten binnenin de grote campagne hou je de deelnemers actief, geef je ze
nieuwe energie.
Besteed veel aandacht aan de follow-up: Als een campagne wordt afgesloten is er nog veel
werk te doen. Evaluatie van successen en mislukkingen is vitaal. Dit laat organisatoren toe bij
een volgende campagne te versterken wat werkte en aan te passen wat niet werkte. Feedback vragen van de deelnemers, de resultaten terugkoppelen en hen bedanken zijn de basis
om je te verzekeren van hun deelname in de toekomst.

Van fan naar supporter
De nieuwe vrijwilligerscultuur verandert de klassieke trechterbenadering, waarbij je breed
communiceert om een beperkt aantal betrokkenen tot actie aan te zetten. Als non-profitorganisatie kan je je beter richten op participatie in grotere online sociale ecosystemen die al een
voedingsbodem voor activisme bieden. Zonder risico is dit echter niet. Fan worden van een
of andere goede zaak op Facebook is makkelijk en vrijblijvend: je hoeft enkel op een knop te
drukken om het gevoel te krijgen dat je je inzet voor een lovenswaardig doel. Het praktische
effect is in dit geval nul, en bovendien kan het een drempel zijn voor ‘echt’ engagement; je
hebt immers je steentje al bijgedragen. Dit fenomeen is bekend onder de Engelse term ‘slacktivism’, een samentrekking van slacker (klaploper) en activist.14
Organisaties zullen dus zinvolle en herhaalbare manieren moeten vinden om via kleine acties
het ontwikkelen van een langetermijnrelatie te voeden. Mensen treden toe tot een Facebookgroep of ‘cause’ om een statement te maken, om te laten zien dat ze ergens in geloven, om
hun steun te betuigen. Roep ze dus op om je boodschappen zelf verder te verspreiden via
twitter, hun Facebook prikbord, e-mail etc. Dat past in eerste instantie beter in hun online gedragspatroon dan geld overmaken of fysiek deelnemen aan activiteiten. Naarmate de relatie
zich ontwikkelt verhoogt de kans dat ze op een natuurlijke manier naar een meer concreet
engagement toegroeien.
En uiteindelijk gaat het hierom: in hoeverre slaag je erin om mensen in de echte wereld tot
actie aan te zetten? Om dat te bevorderen zorg je er onder meer voor dat op al je social media
pagina’s het adres en telefoonnummer van je organisatie duidelijk vermeld staat. Gebruik je
social media pagina’s om ofﬂine activiteiten aan te kondigen en geef exclusieve voordelen
(kortingen, voorinschrijving) aan je fans. Nodig bezoekers uit om zich in te schrijven op je
e-mailnieuwsbrief, wat al een volgende stap is in de richting van meer betrokkenheid en
engagement. En andersom: maak je aanwezigheid op sociale netwerksites ook in het echte
leven bekend, via een affiche tegen je raam of op de achterruit van je wagen, op het raam bij
bevriende organisaties, op je naamkaartjes en briefpapier.15
Geefsamen.nl, de grootste fondsenwervende website in Nederland, is een goed voorbeeld
van hoe je online en ofﬂine actie kunt combineren. tegen een kleine vergoeding kan je via de
website makkelijk fondsen werven of schenkingen doen voor het goede doel. iedereen kan
een donatiepagina ten behoeve van een goed doel maken om via een gesponsord evenement
of een andere gebeurtenis geld in te zamelen. Je brengt gewoon je kennissen op de hoogte
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via e-mail, en jouw supporters doneren online aan jou ten behoeve van het door jezelf gekozen goede doel. Sinds de start in 2001 werd via de website al meer dan 3,5 miljoen euro
bijgedragen aan de meer dan 1.500 aangesloten goede doelen.
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Een strategie
voor social media
In dit hoofdstuk presenteren we een globale strategie voor het inzetten van social media. Inspiratie vonden we bij het We Are Media Project: een community van medewerkers van Amerikaanse non-profitorganisaties die geïnteresseerd zijn in het leren over
de manier waarop je social media strategieën en hulpmiddelen kunt inzetten om je
boodschap vorm te geven en te verspreiden1.
Volgens We Are Media kan je een social mediastrategie opdelen in 8 componenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bepaal je doelstelling
Omschrijf je doelgroep
Integreer met je andere activiteiten
Omgaan met cultuurverandering
Capaciteit vrijmaken
Tools en tactieken
Meten
Evalueren

1. Doelstelling
• Wat wil je bereiken met social media?
• Herformuleer deze doelstelling op een “SMART” manier – specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en tijdsgebonden.
• Beschrijf hoe deze social media doelstelling het communicatieplan van je organisatie ondersteunt of ermee verbonden is.
Hou bij het formuleren van je doelstelling rekening met de manier waarop social media de
feedback tussen je organisatie en je stakeholders verandert. Het gaat hier niet om het bereiken van een massapubliek om je boodschap van de daken te schreeuwen, het gaat meer om
het bereiken van opinieleiders, relaties leggen, conversaties opzetten en inzichten opdoen.
Mogelijke doelstellingen zijn:
• Luisteren en leren: ga na wat stakeholders zeggen over je organisatie, je thema, je projecten. Gebruik de opgedane informatie om je marketingdoelstellingen te ondersteunen.
Probeer verschillende social media tactieken uit en ga na wat werkt.
• Relaties en aandacht opbouwen: ga in interactie met relevante publieksgroepen en breng
je organisatie, je ‘merk’ in de belangstelling. Probeer je zichtbaarheid te vergroten op de
juiste plaatsen en in de hoofden van de mensen aanwezig te blijven door actieve interactie
op veel verschillende vlakken.
• Je reputatie verbeteren: je wil de manier waarop anderen denken over jouw organisatie en
thema verbeteren; je wil gezien worden als expert door continu deel te nemen aan discussies en informatie te verzamelen die relevant is voor je organisatie.
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• Contentontwikkeling en sensibilisering: je wil stakeholders aanmoedigen over je organisatie en thema te publiceren en fans aanmoedigen om er met anderen over te praten
• Bezoekerscijfers en zoekrankings opdrijven: Door middel van social media tactieken wil
je meer bezoekers naar je website leiden, betere resultaten halen in zoekmachines, of je
webinhoud via social media beter verspreiden.
• Actie ondernemen of fundraising: via social media tactieken wil je je achterban tot actie
aanzetten of geld inzamelen; een doel dat heel wat meer inspanning vereist om succesvol
te zijn.

2. Doelgroep
• Wie moet je bereiken met je social media inspanningen om dit doel te realiseren? Waarom
deze doelgroep?
• Is deze doelgroep omschreven in het communicatieplan van je organisatie?
• Wat weten of geloven zij met betrekking tot jouw organisatie of issue? Wat zal bij hen resoneren?
• Welke kernboodschappen wil je overbrengen?
• Welke social media gebruikt je doelgroep momenteel? Waar gaan hun online conversaties
over in relatie tot jouw thema’s, projecten, concurrenten? Probeer hierachter te komen via
secundaire research, directe observatie of eigen onderzoek.
• Welke aanvullende gegevens heb je nog nodig om je een beeld te vormen over het online
gedrag van je doelgroep en hun begrip/perceptie over je organisatie en thema?
Zoals bij elke marketinginspanning is een eerste stap naar succes het identificeren van je
doelgroep en uit te zoeken op welke manier zij met social media omgaan. Er is inmiddels heel
wat gebruikersonderzoek voor gebruikers van specifieke social media, vaak gratis, beschikbaar. Het loont de moeite om een paar uur te besteden aan de demografische en ‘technografische’ (wat doen de mensen online) kenmerken van je doelpubliek.
Secundair onderzoek kan een algemene richting aangeven, maar er gaat niets boven eigen
onderzoek. Enquêtes en focusgroepen kunnen je een analyse bezorgen van wat je huidige
doelgroep online doet, maar het beste werkt directe observatie. Bijvoorbeeld: vooraleer je
een pagina over je organisatie op Facebook zet kijk je best eerst eens rond of iemand anders
misschien al een groep of fanpagina heeft aangemaakt over je organisatie of je thema. Of, als
je erover denkt een blog te beginnen, ga dan eerst op zoek naar de toonaangevende bloggers in jouw interessedomein. Zo kan je observeren hoe je (potentieel) publiek gewoon is te
converseren in hun natuurlijke (online) omgeving. Sommige social media-strategen noemen
deze stap ‘luisteren’. Het is een essentiële eerste stap bij het ontwikkelen van een social
media strategie.

3. Integratie
• Hoe ondersteunt je social media activiteit andere componenten van je internetstrategie?
• Hoe kan je je “offline” activiteiten versterken/verbinden?
Je social media zouden in perfecte harmonie met je internetstrategie moeten staan en bijdragen tot de objectieven die je met je website en je externe communicatie in het algemeen
nastreeft.
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• Thuisbasis: Je thuisbasis is en blijft de organisatiewebsite. Maar naarmate social media
meer ingeburgerd raken kan deze organisatiewebsite ook een blog zijn. Enige bezinning
over een geïntegreerde social media strategie is nodig. We evolueren immers naar een
aanwezigheid op het web die minder gebaseerd is op statische informatie en meer op
interactie.
• Externe communicatie: Dit omvat alle ‘wij spreken je aan’ tactieken. Elektronische nieuwsbrieven nemen hier een belangrijke plaats in, naast zoekmachineoptimalisatie. in beide gevallen is het monitoren van effecten, publieksprofielen etc. belangrijk.
• Sociaal: De social media strategie op zichzelf omvat het ‘luisteren’, het verzorgen van een
aanwezigheid op het web en het opbouwen van een relatie met je doelgroep via media als
Facebook, Netlog of twitter. Ook hier is het meten van je resultaten belangrijk met het oog
op het bijsturen van je strategie.

4. Cultuurverandering
• Eens je je strategie hebt uitgestippeld, hoe laat je ze ingang vinden in je organisatie?
• Hoe ga je om met angsten en weerstanden?
• Welke mate van verandering kan jouw organisatie aan?
Zoals altijd bij het introduceren van iets nieuws moet je rekening houden met angsten, reserves en weerstanden bij een aantal medewerkers.
in het geval van social media voor non-profitorganisaties kan dit onder meer inhouden:
• Het verlies van controle over het ‘merk’ van je organisatie en de boodschappen die over je
organisatie verspreid worden
• Omgaan met negatieve commentaren
• De spanning tussen de persoonlijke en de organisatiestem
• twijfels aan het succes, angst voor mislukking
• Perceptie van verlies van tijd en middelen
• We zitten al met een informatieoverload; dit zal het nog erger maken
Om succesvol te zijn vereisen social media een mix van authenticiteit, openheid, transparantie en het tot op zekere hoogte opgeven van controle. Dit is een andere manier van werken
dan we gewend zijn. Om verandering te realiseren is interne discussie, vorming en bijscholing
noodzakelijk. Een goede manier om dit te doen is het zoeken van goede voorbeelden bij verwante organisaties en laten zien hoe zij social media ingezet hebben. Sommige bestuurders
begrijpen enkel de taal van het getal. Daarom is het ook nodig bij collega-organisaties na te
gaan welke social media effectief bleken, en hoe dat in zijn werk ging. Feiten en cijfers, gekoppeld aan visies en inzichten, kunnen een productieve discussie op gang brengen.
Het beklemtonen van de voordelen van social media volstaat echter niet. Even belangrijk
is het omgaan met negatieve percepties en attitudes, zoals de schrik voor tijdverlies. in het
begin worden er inderdaad fouten gemaakt; het vraagt tijd om uit te zoeken wat werkt en wat
niet. Leren is een deel van het proces. Sommige medewerkers en beslissers bekijken social
media als iets banaals, iets voor tieners, iets dat zeker geen prioriteit is. Om een succesvolle
adoptie te verzekeren moeten deze opwerpingen bespreekbaar gemaakt worden.
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Belangrijk is ook om vooraf duidelijke afspraken te maken: wat wordt van elke medewerker
verwacht in het kader van een social media strategie? Je zal onder meer afspraken moeten
maken over de manier waarop elke medewerker zich professioneel presenteert op sociale
netwerksites. Je zal als organisatie moeten bepalen hoe je omgaat met negatieve commentaren op blogs, sociale netwerksites of andere fora. Vooraleer je organisatie een blog opzet,
moet je eerst een blogstrategie afspreken. Het proces om tot zo’n strategie te komen kan op
zich bijdragen tot een dieper inzicht in de voordelen en meerwaarde van social media.

5. Capaciteit
• Wie zal de sociale mediastrategie van je organisatie implementeren?
• Kan je organisatie, eens de leercurve achter de rug is, een minimum van een halve dag per
week hiervoor vrijmaken?
• Heb je expertise van buitenuit nodig?
• Van wie ben je afhankelijk voor het up to date houden van content?
Afhankelijk van de gekozen strategie kan de implementatie tussen 5 en 20 uur per week vragen. Zoals bij elke nieuwe vaardigheid moet je ook een zekere leertijd incalculeren. Zodra je
je een workﬂow hebt eigengemaakt en omgezet in een efficiënte routine zal dit echter minder
tijd in beslag nemen. Belangrijk is een regelmatige evaluatie van inspanningen en resultaten:
zit je op schema voor elk specifiek onderdeel van je strategie? Het is goed om ermee rekening
te houden dat het enkele maanden kan duren voor je enig resultaat ziet van je social mediainspanningen.
Een belangrijke vraag bij dit alles is: wie zal onze social mediastrategie implementeren? Of je
er nu een nieuwe medewerker voor aantrekt of deze taak toewijst aan iemand die al in dienst
is, in elk geval moet de persoon in kwestie zich comfortabel voelen bij het gebruik van deze
tools, gepassioneerd zijn over de missie en de programma’s van de organisatie, en graag met
anderen communiceren, zowel binnen als buiten de organisatie. Het gaat tenslotte over ‘sociale’ media. Je kan deze opdracht niet zomaar aan iemand geven en die ergens in een hoekje
zijn ding laten doen; de hele organisatie moet het eigenaarschap opnemen.
Dat kan bijvoorbeeld door te werken op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Sommige
organisaties hebben groepsblogs ontwikkeld, zodat al het schrijfwerk niet bij één persoon
terechtkomt en de uitwisseling tussen collega’s en departementen bevorderd wordt.
En wat met vrijwilligers? Het inzetten van vrijwilligers kan een goede manier zijn om een social media strategie uit te testen zonder er veel medewerkerstijd in te investeren. Maar is dat
op langere termijn effectief? Zijn er medewerkers die, als de vrijwilliger er om een of andere
reden mee ophoudt, het onderhoud van je fanpagina op Facebook kunnen overnemen?

6. Tools en tactieken
• Welke tactieken en tools ondersteunen je objectieven het beste?
• Welke tactieken en tools zijn het meest geschikt voor je doelgroep?
• Voor welke tactieken en tools heb je de nodige expertise in huis?
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Er zijn letterlijk duizenden tools beschikbaar die je in je social mediastrategie zou kunnen
inzetten. Een gefundeerde keuze wordt iets makkelijker tegen de achtergrond van volgende
vijf tactische benaderingen:
Luisteren: Als je niet vertrouwd bent met social media zou dit het eerste experiment kunnen zijn waarop je focust. Google meldingen (e-mails die naar je worden verzonden wanneer
Google nieuwe resultaten tegenkomt (zoals webpagina’s, nieuwsartikelen of blogs) die overeenkomen met je zoektopdracht) twitter search en RSS readers zoals Netvibes of Google
Reader zijn hiervoor geschikte instrumenten. Waar het hier om gaat is het analyseren van
patronen en de gevonden informatie gebruiken voor het onderbouwen van beslissingen en
acties.
• Aan welke te nemen beslissingen ga je je luisteracties koppelen?
• Welke sleutelwoorden ga je gebruiken?
• Hoe zal je binnen de organisatie de gevonden informatie delen ?
Participeren: Eenmaal je een idee hebt van wat je publiek vertelt, is een volgende stap het
aangaan van een conversatie met hen. Ook hier zijn verschillende tools voor beschikbaar, van
het posten van commentaren op verschillende blogs tot het gebruik van twitter.
• Wie is binnen de organisatie bevoegd om te antwoorden? In welke omstandigheden?
• Hoe ga je om met negatieve commentaren of percepties?
Deel je verhaal: Deel de impact van de activiteiten en projecten van je organisatie door middel van bloggen, foto’s delen op Flickr of Picasa, video’s publiceren op Youtube of Vimeo.
De volgende stap is dat je achterban hun eigen verhalen met betrekking tot je organisatie of
thema gaat delen met anderen. Het vraagt uiteraard meer tijd om zover te komen.
• Welke informatie of content zal je gebruiken om sociale netwerksites te voeden?
• Gebruik je goede storytellingtechnieken om mensen te engageren?
• Hoe zal je het gebruikers makkelijk maken om je boodschap te remixen? Hoe zal je hen
daarbij ondersteunen?
• Welke bronnen ga je verzamelen om je expertise op te bouwen?
Zorg dat er over je gepraat wordt: Als je je boodschap deelt met enthousiaste supporters
kunnen zij op hun beurt de boodschap doorgeven naar anderen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn. Het directe voordeel is een toenemende trafiek op je website(s). Maar om dat te
bereiken moet je de tijd nemen om vertrouwen, geloofwaardigheid en, vooral, een goede
relatie op te bouwen met mensen die mogelijk op jouw gepubliceerde content kunnen reageren. Voor het monitoren van ‘buzz’ (letterlijk: gezoem) over je organisatie kan je dezelfde tools
gebruiken als voor het ‘luisteren’ naar anderen: Google meldingen, RSS, Netvibes enzovoort.
• Wie zal relaties leggen met beïnvloeders?
• Hoe zal je je fans bewegen om over jou te praten met hun vrienden?
• Welke acties wil je dat mensen ondernemen wanneer ze met jou in contact komen (mobiliseren, verspreiden, hergebruiken)?
Communityopbouw en Sociale Netwerking: bij het opbouwen van een online community
voor het delen van kennis en vaardigheden kunnen tools als Ning goede diensten bewijzen.
Om nieuwe supporters te betrekken en te inspireren is het opzetten van een organisatiepagina op een van de grote sociale netwerken zoals Facebook of Netlog een optie.
• Hoe zal je organisatie zichzelf voorstellen op sociale netwerken?
• Wie zal content ontwikkelen of aanpassen?
• Wie zal de community manager zijn?
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7. Meten
• Wat is je oorspronkelijk, meetbaar objectief (bv. aantal petities getekend)?
• Welke harde data ga je gebruiken om je activiteiten te monitoren? Hoe vaak ga je meten?
Heb je daar efficiënte systemen voor (zoals Google Analytics)?
• Hoe zal je uit de harde data kwalitatieve inzichten afleiden? Welke vragen ga je je daartoe
stellen? Wie zal in dit proces participeren?
De kunst is om de juiste data op te pikken die je helpen in kaart te brengen in welke mate
je je objectieven bereikt. Bewegingen en trends zijn daarbij even belangrijk als de cijfers op
zichzelf. Uiteindelijk gaat het niet over de cijfers op zich, maar wel over de inzichten die je eruit
kunt opdoen om je strategie te verfijnen.
Het is een goed idee om vooraf criteria vast te leggen waar je acties aan moeten voldoen om
succesvol genoemd te kunnen worden. Dat hangt uiteraard samen met wat je precies wil bereiken. Als het de bedoeling is om vooral bewustzijn en bekendheid te verhogen, dan leveren
bezoekerscijfers, aantal fans/vrienden/volgers, vermeldingen op andere sites en je plaats in
zoekresultaten belangrijke informatie. Wil je eerder nagaan hoe het zit met de adoptie van je
producten, diensten en thema’s en met de loyauteit van je bezoekers, dan is ook de tijd die
mensen op je site doorbrengen, de bounce rate (het gemiddelde aantal bezoekers dat de
website verlaat na één pagina) en de mate waarin bezoekers terugkeren relevant.

8. Experimenteer
• Welk klein onderdeel kan je als een pilootproject implementeren?
• Hoe zal je hieruit leren voor je volgende experiment?
De sleutel tot succes van je social mediastrategie is het experimenteren met kleine, weinig
risicovolle projecten. Anders gezegd: mislukkingen zijn onvermijdelijk op de weg naar succes.
in het begin gaat de aandacht wellicht vooral naar het uitproberen van tools en technieken.
Belangrijk is dat het experimenteren gebeurt vanuit vooraf geformuleerde onderzoeksvragen,
zoals ‘Hoe kunnen we het schrijven van ons jaarverslag vereenvoudigen en efficiënter maken
door het gebruik van een wiki?’. Hou continu een oog op wat wel en niet werkt en hou dit bij
in een voortgangsrapport. Hou er rekening mee dat heel wat dingen zullen mislukken. Leer uit
je mislukkingen en stuur je aanpak bij.
Essentieel is dat je een systeem opzet om al doende te leren hoe je je social media inspanningen geleidelijk aan verbetert.
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Anders werk organiseren
De klimaat- en kredietcrisissen waar we op dit moment mee te kampen hebben, zijn
een duidelijk signaal dat het industrieel-kapitalistisch systeem van de vorige eeuw zijn
beste tijd gehad heeft. In de kenniseconomie van de 21ste eeuw is niet langer groei het
hoofddoel, maar balans, samenwerken en netwerken. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is een overlevingsstrategie aan het worden.
Een eerste stap daarbij is het meer betrekken van klanten en leveranciers bij het primaire proces van de organisatie, onder meer via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.
De klant wordt in zekere zin medewerker, bepaalt via zijn feedback mee de koers van het
bedrijf, past producten aan zijn persoonlijke voorkeur aan. Als ‘prosumer’ (producent + consument) ben je op eBay niet enkel klant, maar ook verkoper. Op itunes koop je niet de hele
cd, maar enkel die nummers waarmee je je persoonlijke collectie aanlegt. Door middel van
RSS-feeds stel je je persoonlijke nieuwspagina samen. Jouw recensie van een vakantieverblijf
helpt andere bezoekers bij het maken van een keuze.1

Organisatie 2.0
in een dergelijke omgeving kunnen organisaties niet anders dan meer open worden, minder
hiërarchisch, meer gericht op netwerken. Deze nieuwe organisatievorm wordt aangeduid met
het begrip ‘ﬂagpan’ en is opgebouwd rond vier kernbegrippen: ﬂuid, agile, participative en
network.
Het begrip ‘fluid’ geeft aan dat de grenzen tussen organisatie en omgeving vervagen. Sociale
media als blogs, Facebook, MSN etc. verhogen de verwevenheid van de organisatie met de
omgeving. Het onderscheid tussen interne en externe communicatie verkleint, de organisatie
wordt transparanter. iedereen participeert aan en is aanwezig in verschillende netwerken.
Oplossingen voor problemen kunnen net zo goed van buiten de organisatie, vanuit een ander
netwerk, aangebracht worden.
‘Agile’ verwijst naar de snelheid en de ﬂexibiliteit waarmee nieuwe technologieën binnen de
organisatie geïntroduceerd worden. technologie wordt steeds minder een ‘issue’, maar is
normaal en vanzelfsprekend geworden. Web 2.0-technologie zoals blogs, wiki’s, of twitter
biedt een hoop simpele en goedkope platformen waarop iedere medewerker rechtstreeks
met de klant in contact kan komen, kan creëren, ideeën kan verzamelen.
De nieuwe medewerker is participatief en gebruikt daarvoor een heel gamma van nieuwe media. De organisatie evolueert van een ‘command & control’-denken naar een meer horizontale
organisatie, waarbinnen de hiërachische posities niet meer passen. De nieuwe medewerker
heeft een sterke mate van persoonlijke nieuwsgierigheid, gedrevenheid, persoonlijke betrokkenheid en een gevoel van eigenaarschap. De leiderschapsstijl is verbindend, samenwerkend
en inspirerend, eerder dan organiserend, machtsgebonden en directief.
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De nieuwe organisatie is een open netwerk met vele relaties tussen de verschillende deelnemers en vage overgangen naar andere netwerken. Kennis en expertise zijn decentraal opgebouwd door het hele netwerk heen.

Kennis
in de hedendaagse netwerksamenleving is kennis de belangrijkste grondstof. Kennis is het
– deels onbewuste - vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren. Kennis is een persoonlijk vermogen en kan niet bestaan buiten het individu. Een vermogen dat
resulteert uit een combinatie van informatie, Ervaring, Vaardigheden en Attitude:2

K = f(I.EVA)
Kenniscomponent I
• expliciete kennis, ‘codified knowledge’
• kennen en weten
• persoonsonafhankelijk te maken
in procedures, handboeken etc.
• over te dragen via studie/onderwijs

Kenniscomponent EVA
• impliciete kennis, ‘tacit knowledge’
• kunnen, willen en mogen
• persoonsafhankelijke ervaringen,
vaardigheden en attituden = competenties
• over te dragen via demonstratie/socialisatie

Deze twee componenten zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. informatie die niet verbonden is met ervaring, vaardigheid en attitude levert geen kennis op. Ervaring op zich leidt
niet tot kennis als die niet met informatie geladen wordt.

Impliciete en expliciete kennis
Expliciete kennis kan formeel gearticuleerd of gecodeerd worden in een tekst, een handleiding, een stappenplan. Zo kan deze kennis vrij makkelijk overgedragen en gedeeld worden.
Expliciete kennis is in zekere mate abstract en functioneert los van de directe ervaring. Het is
een reïficatie, een concrete vorm die ontstaat uit een abstract proces.
Het probleem is echter dat mensen niet altijd deze opgeslagen kennis begrijpen, los van de
persoon die erachter zat, dat deze kennis onvoldoende de reële praktijk erachter reﬂecteert,
of dat organisaties onvoldoende erin slagen mensen te motiveren om deze kennisbanken te
benutten.
impliciete kennis is praktijkkennis die ontwikkeld wordt vanuit directe ervaring en actie. Dit
soort kennis is pragmatisch en specifiek voor bepaalde situaties, en functioneert deels onbewust. impliciete kennis steunt op het feit dat we vaak meer weten dan we kunnen vertellen.
impliciete kennis is moeilijker te delen, tenzij via interactie, participatie en gedeelde ervaring.
Het onderscheid tusen impliciete en expliciete kennis wordt ook wel eens omschreven als
zachte versus harde kennis. in deze visie gaat dan niet om een dichotomie, maar eerder om
een dualiteit: beide vormen van kennis zijn belangrijk in de context van kennismanagement.3
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Om te visualiseren hoe impliciete en expliciete kennis worden gedeeld en getransformeerd
ontwikkelden de Japanse professoren ikujiro Nonaka en Hirotaka takeuchi een matrix die de
overgangen tussen beide beschrijft.

naar impliciet

naar expliciet

socialisatie

externalisatie

internalisatie

combinatie

van impliciet

van expliciet

Het kwadrant rechts bovenaan laat zien hoe, door het expliciet maken van impliciete kennis,
kennis geëxternaliseerd wordt in gesproken woord, geschreven tekst of tastbare objecten.
Dit is precies wat onderzoekers proberen te doen: kennis die in de hoofden van de mensen
verborgen zit een expliciete vorm geven en zo toepasbaar maken in innovatieve processen.
Expliciete kennis wordt impliciet wanneer deze wordt geïnternaliseerd via ervaring. Je leest
bijvoorbeeld de handleiding van een computerprogramma en past deze kennis daarna toe om
een ‘feel’ te ontwikkelen in het omgaan met het programma die je niet onder woorden kunt
brengen. Via praktijkervaring worden de beschrijvingen in het handboek vertaald naar een effectief begrip van de manier waarop je het programma in een concrete taak inzet.
De matrix laat ook zien dat impliciete kennis via socialisatie kan gedeeld worden tussen personen zonder dat die kennis expliciet moet gemaakt worden. Via dit proces van socialisatie
worden bijvoorbeeld in de reclame krachtige sociale betekenissen gecreëerd, ook al bljven
die vaak onbewust.
in het vierde kwadrant ontstaan combinaties wanneer expliciete kennis wordt gedeeld en
geïntegreerd door middel van leerprocesen.

Kennismanagement
Een praktische definitie van kennismanagement kan als volgt luiden:
“Het zodanig inrichten en besturen van kennisprocessen dat daardoor het rendement en het
plezier van de productiefactor kennis vergroot worden”.
Praktisch houdt dit in:
• Een set van attitudes, praktijken en hulpmiddelen gericht op
- het kennen: relevante vragen stellen en een effectief antwoord krijgen op een efficiënte
manier; competente acties ondernemen, gebaseerd op ervaring en kennis
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�- de kenniseigenaars: een netwerk van personen en groepen
- de kennis: expliciete (verhalen, principes en modellen) en impliciete (ervaring, oefening)
kennis
• Met de bedoeling de kwaliteit te verbeteren van kennisintensieve
- producten en diensten
- processen, praktijken en cultuur
• Om op deze manier de missie van de organisatie beter te realiseren

De kenniswaardeketen
Kennis is voor de kenniswerker de centrale grondstof. Deze grondstof moet ontwikkeld worden, verspreid worden binnen de organisatie en vooral toegepast worden. Kennis die niet
toegepast wordt is voor de organisatie nutteloze kennis. Uiteindelijk moet de toegepaste kennis geëvalueerd worden.
Weggeman heeft dit visueel weergegeven in een Kenniswaardeketen:

Kennis
delen

Kennis ontwilkkelen
MVDS
• missie
• visie
• doelen
• strategie

Vaststellen
benodigde
kennis

Kennis
toepassen

Kennis
evalueren

Cyclisch
continu
proces

Inventariseren
beschikbare
kennis

De Kenniswaardeketen ontleent zijn naam aan het feit dat de waarde van de kennis toeneemt
naarmate deze zich meer rechts in het model bevindt. De Kenniswaardeketen ontsluit alle
kennisfases.
De volgorde van de Kenniswaardeketen ziet er als volgt uit:
1. Kennis inventariseren. Om te weten welke kennis een organisatie nodig heeft, dien je je
af te vragen : “Welke informatie en (technische) vaardigheden zijn noodzakelijk , en welke
ervaring en attitude zijn wenselijk om de strategie te kunnen uitvoeren? tevens dient geinventariseerd te worden welke kennis in huis is. Dit kan enerzijds door de aanwezige
expliciete informatie (ook best practices) te codificeren en toegankelijk te maken. Anderzijds door de aanwezige competenties en POP’s (Persoonlijke OntwikkelingsPlannen) te
inventariseren.
2. Kennis ontwikkelen. Door de benodigde kennis en de reeds aanwezige kennis te “mappen”
zal blijken of er een “knowledge gap” of kenniskloof is. Aan de hand hiervan kan bepaald
worden hoe de ontbrekende kennis opgedaan kan worden (interne opleiding en/of inkopen).
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3. Kennis delen. Het toegankelijk maken van de kennis van medewerkers voor iedereen in de
organisatie, zodat iedereen kan handelen op basis van die kennis.
4. Kennis toepassen. Dit is de belangrijkste fase ofwel : “the proof of the pudding is in the
eating”. Hier is de kenniswerker bezig zijn informatie, ervaringen en vaardigheden te kapitaliseren. in eerste instantie zal de kenniswerker de juiste informatie combineren om
vervolgens, door een aantal soortgelijke opdrachten uit te voeren, te kunnen internaliseren.
5. Kennis evalueren. Gedurende het proces dient kennis geëvalueerd te worden. Ook wordt
er nieuwe kennis opgedaan. Deze kennis kan leiden tot het aanpassen van de strategie.

Kennisdelen en web 2.0
We only know what we know when we need to know it.
We always know more than we can tell and we always tell more than we can write.
(David Snowden, complex Acts of Knowing - Paradox and Descriptive Self Awareness)
Kennis is geen object dat kan opgeslagen worden in een centraal beheerde voorziening zoals
een bestandsserver of een databank, dat kan overgedragen en gemanaged worden. Kennis
zit tussen de oren van de mensen, en enkel daar. Kennisdeling is dus iets wat tussen mensen
gebeurt. Kennisdelen is altijd vrijwillig; je kan het niet afdwingen. De meeste mensen delen
weliswaar graag hun kennis als ze het juiste gehoor krijgen. Positieve feedback door anderen
is belangrijk. Gebrek aan een publiek is demotiverend, want we kennen de context niet waarbinnen onze kennis dienst zou kunnen doen.4
En dat is nu precies wat Web 2.0 toepassingen doen: conversatie mogelijk maken, een publiek creëren voor websites als Wikipedia en de duizenden blogs die over elk denkbaar onderwerp ontstaan zijn. Sociale software is inderdaad intuïtiever en ziet er leuker uit. Jammer
genoeg is dat op zich niet de oplossing om aan modern kennismanagement te doen: denk
aan de 90-9-1 regel van Nielsen.
De oplossing ligt erin de focus te leggen op de dagelijkse werking en na te gaan hoe social
software daarin geïntegreerd kan worden. Kennisdeling is geen op zichzelf staand proces dat
apart moet gemanaged worden, maar een manier om de dagelijkse taken beter en efficiënter
uit te voeren. Daardoor ontstaan vanzelf een zinvolle context en een geïnteresseerd publiek.
Door een wiki te gebruiken om bijvoorbeeld de doelstellingen en uitgangspunten van een project te inventariseren en prioriteiten toe te kennen kunnen zelfs grotere groepen stakeholders
op een eenvoudige en transparante manier bij het proces betrokken worden. Voortgangsrapporten en verslagen die op een blog geplaatst worden zijn eenvoudig in rubrieken onder te
brengen en te taggen en kunnen zo vlot doorzocht worden. Via microblogging of chat kunnen
teams up-to-date blijven, ook al zitten ze op verschillende locaties verspreid, en zijn spontane
ideeën en adviezen direct voor iedereen beschikbaar. Door inhoud te creëren en te bespreken
via de wiki blijft het geheel overzichtelijk en gecentraliseerd, en het e-mailverkeer neemt af.
Via RSS blijven alle betrokkenen op de hoogte zonder dat daar een vloed van e-mails voor
nodig is. Het hele gebeuren blijft transparant.

Wat bij het werk hoort wordt gebruikt
Het gevaar bestaat dat het invoeren van web 2.0 hulpmiddelen erop neerkomt dat er extra
to-do’s bijkomen, terwijl ze eigenlijk bestaande werkwijzen zouden moeten vervangen. Participatieve technologieën hebben de grootste kans op succes als ze gaan deel uitmaken van
de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Het belang van dit principe wordt soms gemas-
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keerd door het aanvankelijke enthousiasme dat kan ontstaan bij het invoeren van een nieuwe
wiki of blog. Als het nieuwe eraf is gaan ook de fans van het eerste uur, die aanvankelijk actief
bijdroegen, geleidelijk aan afhaken.
Google ving dit op door de manier van werken te veranderen en webtools relevant te maken
voor de manier waarop mensen hun dagelijkse werk uitvoeren. De ingenieurs gebruiken blogs
en wiki’s als kerntools om over de vooruitgang van hun werk te rapporteren. Op die manier
kunnen de managers het werk beter coördineren en mensen en middelen inzetten waar nodig. De projectdata zijn immers in zo’n omgeving overzichtelijk en makkelijker toegankelijk.
De toepassing van een wiki bij het schrijven van teksten en rapporten is een goed voorbeeld
van inbedding in de dagelijkse praktijk. Ontwerpen en basisteksten worden met elkaar en
gedurende het proces in een wiki vastgelegd, waarna de oplevering van de eindversie slechts
een export uit de wiki naar een tekstverwerkings- of layoutprogramma betreft. Het collaboratieve aspect maakt het schrijven van teksten gemakkelijker, sneller en vooral ook leuker,
omdat er een grote groep is die haar steentje bijdraagt.

Kennisdelen is een neveneffect van samenwerken
Social sofware kan een goede basis zijn voor modern kennismanagement: het kan teamwork
en communicatie verbeteren, de transparantie verhogen, het aantal e-mails en vergaderingen
reduceren en het realiseren van projecten efficiënter laten verlopen. Het vraagt wel een bocht
in de organisatiecultuur, van ‘Welke informatie zullen we vrijgeven?’ naar ‘Welke informatie
dient beveiligd te worden?’.
Kennisdelen is gewoon een neveneffect van samenwerken. Doorheen ons dagelijks werk
laten we sporen na in het systeem, zoals wikiteksten, blogbijdragen, commentaren of tags.
Het gebruik van social software maakt dat die sporen volledig transparant zijn. Zo wordt niet
enkel inhoud gelinkt, maar ook mensen. Het vinden van de juiste oplossing hangt niet enkel
af van het lezen van het beste document, maar evenzeer van het vinden van de juiste contactpersoon.
Een succesvolle implementatie veronderstelt evenwel een geschikte culturele, technologische en organisatorische voedingsbodem.
Organisatievereisten
integratie van social media in organisatiestructuur en -processen gaat niet in één keer. Beter
is het bepalen van prioriteiten, bijvoorbeeld projectbeheer, of samenwerking binnen een bepaald team. Vervolgens pak je een welomschreven probleem aan, je voert het uit en je doet
er ervaring mee op. Op basis van deze ervaring kan je nu je visie verfijnen en een volgende
stap zetten.
Gaandeweg wordt duidelijk dat andere dingen ook belangrijk zijn: er dienen nieuwe rollen en
functies gedefinieerd; evaluatie- en beloningssystemen moeten bijgesteld worden; procedures en werkmethodes moeten aangepast worden; er moet nagedacht worden over databeveiliging en -uitwisselbaarheid en de rol van it.
Technologische voorwaarden
Social software omvat een heel gamma aan gereedschappen - blog, wiki, social bookmarking, forum, tagging, RSS. Elk van deze technologieën heeft een specifiek voordeel en toepassingsgebied. Het is net de combinatie van deze tools en de keuzemogelijkheid die de
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kracht van social media uitmaakt. Belangrijk is om te bekijken hoe social software in te passen is in de bestaande intranet- en internetarchitectuur. Wat verloopt beter via social software
en wat moet centraal beheerd blijven? Een goede technische integratie verbindt informatie uit
verschillende bronnen en maakt ze toegankelijk. Het beschermt het systeem tegen informatieoverload door te filteren volgens informatiebehoefte en personalisatie mogelijk te maken.
Culturele aspecten
De kloof tussen wat technisch mogelijk is en wat de organisatiecultuur bereid is te accepteren is vaak behoorlijk groot. Deze cultuur kan je niet veranderen, maar wel beïnvloeden. De
‘juiste’ cultuur is echter geen voorwaarde, wel een doel. Zaak is om met kleine stappen te
evolueren naar een cultuur waarin openheid de regel is en informatie enkel afgesloten wordt
als het nodig is.

De keuze van de technologie
Kennismanagement kan je praktisch gezien op twee manieren aanpakken:
• de Stock benadering gaat uit van het vastleggen en toegankelijk maken van aanwezige
kennis. Via allerlei informatietechnologieën probeer je impliciete kennis te externaliseren en
persoonsonafhankelijk ter beschikking van anderen te stellen.
• de Flow benadering gaat ervan uit dat impliciete kennis niet objectief op te slaan en over te
dragen is. Kennis wordt gedeeld via socialisatie: interactie tussen experten, meester-gezel
relaties e.d.
Een keuze voor een van beide benaderingen heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop je de informatie beheert die in de organisatie circuleert.
Een contentinformatiesysteem dient voortdurend de kennis die in de organisatie aanwezig
is te expliciteren en in een of andere vorm – een database, een wiki… – vast te leggen en
up-to-date te houden.
Een index- of ‘Gouden Gids’-systeem daarentegen bevat op zich geen kennis maar geeft juist
aan wie op welk moment over welke kennis beschikt en waar die persoon te vinden is: de
zogenaamde wwww-informatie (wie weet wat waarover). Dit is begrijpelijkerwijze makkelijker
en minder tijdrovend dan de eerste optie, en bovendien bevordert dit het van elkaar leren en
het samenwerken.
Het gaat hier echter niet om een of/of keuze; veel hangt af van het soort kennis waarover het
gaat.
Voor het opslaan en beheren van informatie kan je een heleboel verschillende technologieën
inzetten: e-mail, een centrale dataserver, een intranet, een document managementsysteem,
een wiki, een blog... E-mail, intranet en document managementsystemen bieden echter geen
volledige oplossing voor kennismanagement.5
E-mail is eenvoudig, algemeen gebruikt, goed doorzoekbaar en van overal bereikbaar, maar
het is vluchtig. Het wordt net zo gemakkelijk weggegooid als het verstuurd wordt. E-mail is
gericht op een individu of een beperkte groep, niet op de gehele organisatie. in sommige
gevallen is het juist goed dat je ‘over de schouder’ kan meelezen. Dat kan door je mails in cc
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te versturen, wat dan weer veel ballast oplevert voor sommige bestemmelingen. E-mailberichten zijn weliswaar doorzoekbaar, maar slecht te archiveren.
Een intranet verzamelt alle nuttig geachte data en documenten in één omgeving, en dat is een
vooruitgang ten opzichte van de papieren versie, maar het levert extra werk op. content op
het intranet is niet het gevolg van een kenniswerker die zijn werk doet, maar van iemand die
daar extra werk voor moet verrichten. Het is een activiteit die verricht wordt voor anderen; niet
voor het eigen project, niet voor de directe collega’s, maar voor ‘die anderen’. Op de lange
termijn is dit minder motiverend. Een laatste probleem is dat in veel gevallen slechts een select clubje wijzigingen mag maken. Dat werkt de actualiteit niet in de hand en vermindert het
gevoel van ‘eigenaarschap’.
Document managementsystemen zijn nuttig voor een organisatie die een vervanging wil voor
centrale dataschijven, een digitale manier om ingekomen post te bewaren en om definitieve
versies van interne en uitgaande stukken te beheren. Er wordt hier gebruik gemaakt van
een boomstructuur i.p.v. een webstructuur om ordening aan te brengen, en dat is minder
gebruiksvriendelijk en minder makkelijk doorzoekbaar. De indeling in mappen (directories)
is vergelijkbaar met hoe het archief werkt. context komt echter van inhoud en niet altijd van
locatie. Sommige DMS-en staan gebruikers niet toe om zelf mappenstructuren aan te maken.
Dit zorgt ervoor dat de documenten in de structuur geperst worden, niet dat de structuur de
documenten volgt. Er zijn geen grote bonussen om je documenten in het systeem te zetten.
Als je geluk hebt, dan staan de documenten er eigenlijk altijd automatisch in, maar vaak vergt
het plaatsen van documenten extra handelingen, met als gevolg dat een gedeelte van de data
er in ieder geval niet in komt te staan.
Het gebruik van wiki’s en blogs vangt een deel van de hierboven aangestipte bezwaren op.
De voordelen van wiki’s
• Ze centreren het werk inhoudelijk rond een workspace en de bijbehorende webpagina’s.
Hierdoor is alles in een paar ogenblikken te beoordelen. Wiki’s brengen geen extra werk bij;
ze zijn een middel om het werk zelf te doen.
• Ze zijn gebruiksvriendelijk. Wiki’s werken vaak met een heel eenvoudige teksteditor.
• Ze maken informatie beschikbaar voor de hele organisatie, vanaf het moment dat je het
hebt ingevoerd. Dus wanneer je je werk doet voor een project, doe je het voor de hele
organisatie.
• Ze zijn eenvoudig te doorzoeken en soms kan je door middel van tags meta-informatie
toevoegen.
• Je hoeft relevante informatie niet aan 10 man te mailen, maar slechts één keer aan iedereen
een link te bezorgen.
• Er zijn geen of in ieder geval weinig vormvereisten die vooraf het gebruik al beperken.
• Als een collega vergeet een pagina te updaten, dan kunnen andere mensen binnen en buiten het team dit ook doen.
• Ze kunnen gaan over een veelheid van informatie die van nut kan zijn, van triviaal tot banaal
tot uiterst kritiek.
• Door te kijken wie bijgedragen heeft aan een pagina kun je ook zien waar de kennis over dat
onderwerp in de organisatie te vinden is.
• Wiki-pagina’s kunnen, als een tekst een eindstadium bereikt, eenvoudig opgeslagen worden als tekst- of pdf-documenten.
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Hoe het gebruik van wiki’s tot een aanzienlijke werkvereenvoudiging en efficiëntieverhoging
kan leiden wordt treffend geïllustreerd in onderstaande afbeelding:6
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Organisatieblogs
in tegenstelling tot de gewone organisatiewebsite, die vaak niet veel meer is dan een online
voorstellingsbrochure, leer je via een blog hoe je ophoudt met over jezelf te praten en de
aandacht te verleggen naar wat je publiek wil horen. Je blog kan het hart van je communicatiestrategie zijn: mensen die je aantrekt via social media kan je hier naartoe sturen om inhoud
aan te bieden die voor hen relevant is, en zo een loyaal publiek tot stand brengen. tegelijk is een goed opgevolgde blog de bron van allerlei andere publicaties zoals elektronische
nieuwsbrieven,gedrukte magazines of boeken. Bij het schrijven van je blogberichten is het
voorbereidende werk immers al gebeurd.
Via blogging kan je niet enkel je organisatie, maar ook de expertise van de medewerkers
zichtbaar maken. Je maakt duidelijker wat jouw specifieke visie en aanbod inhouden en verhoogt je geloofwaardigheid als expert. Je aanbod of product kan gekopieerd worden, maar
het is bijna onmogelijk het unieke verhaal dat jouw organisatie kenmerkt te kopiëren.
Wat kan er in zo’n organisatieblog aan bod komen? Van alles, als het maar relevant is voor de
topic waar je mee bezig bent en conversatie met anderen bevordert: korte commentaren naar
aanleiding van een studiedag of nieuwsfeit; reacties op berichten op andere blogs; bespreking van recent wetenschappelijk onderzoek of andere recente publicaties; praktische tips of
leessuggesties op het web.7
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Obstakels en hoe ze te overwinnen
Vernieuwing en verandering is altijd lastig. Ook bij het invoeren van web 2.0 toepassingen
zal dat het geval zijn. Geld is over het algemeen geen probleem: de meeste web 2.0 toepassingen zijn gratis of heel goedkoop. Obstakels situeren zich eerder op volgende gebieden8:
Obstakels met betrekking tot de werkorganisatie
• iedereen heeft sowieso al de handen vol
• Er wordt te weinig tijd uitgetrokken om te leren en nieuwe dingen te ontwikkelen
• Dikwijls komt dit soort projecten er bovenop; mensen stoppen er vaak ook een stuk van
hun eigen tijd in
• Het ontbreekt aan vertrouwen, aan engagement
• Veranderingsprocessen vragen tijd
• Het gevaar dreigt dat je in een situatie van ‘Analysis Paralysis’ terechtkomt: té rationeel
denken zodat je op de duur in de knoop geraakt en in besluiteloosheid terechtkomt. Een
fenomeen dat zich voordoet als een teveel aan overwegingen geen ruimte meer laat voor
daadkracht en emoties.
Technische obstakels
• Beperkte controle over de eigen website: te weinig mensen kunnen de website beheren en
aanpassen, of voor elke aanpassing moet een extern bureau ingeschakeld worden
• Gebrek aan kennis over webtechnologie en programmeren
• Geen servers en support voor open source software (Linux, Apache, PHP, MySQL), terwijl
de meeste web 2.0 toepassingen op open source software gebaseerd zijn
• Moeilijke dialoog met de it-afdeling
• Moeilijk om technische ondersteuning te vinden
Professionele/organisatieobstakels
• De directie moet eerst overtuigd worden
• Leren werken met nieuwe technologieën wordt binnen de organisatie niet aangemoedigd
• Acceptatie in het werkveld gaat traag
Persoonlijke en omgevingsobstakels
• Generatieverschillen
• Beheerders en medewerkers voelen zich niet op hun gemak met Web 2.0 en gebruiken het
zelf niet
• cultuurverschil t.o.v. de aanwezige organisatiecultuur
• top down of bottom up implementatie?
• iedereen heeft een eigen leerstijl en -tempo

De medewerkers en de organisatie warm maken
Zoek goede voorbeelden
• Zoek goede voorbeelden van organisaties die Web 2.0 op een interessante manier toepassen en zoek contact met hen. in de ‘Verenigd op Web 2.0’-blog vind je al een en ander om
van te vertrekken.
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• Laat aan je collega’s en directie concrete voorbeelden zien, o.a. door middel van screenshots (schermafbeeldingen); dat zegt meer dan een puur tekstuele omschrijving.
• Zoek argumenten en voorbeelden in betrouwbare vakpublicaties en websites.
De weg van de geleidelijkheid
De makkelijkste manier om met web 2.0 aan de slag te gaan is het gebruik van bestaande
diensten waarop je enkel een gebruikerslogin moet aanmaken: social bookmarking (Delicious), foto’s en video’s delen (Flickr, Youtube), blogs (Blogger, Wordpress), wiki’s (Wikispaces,
PBWorks, Wikidot)...
in een volgende fase kan je een eigen server opzetten om meer controle over uiterlijk en
functionaliteit van je tools (Wordpress, Dokuwiki,...) te verkrijgen. Een eigen webruimte om je
web 2.0 toepassingen op te installeren huur je al vanaf enkele tientallen euro’s per jaar. Een
domeinnaam kost je 20 tot 30 euro per jaar.
Op deze manier vang je eventuele bezwaren vanwege je it-afdeling op: door je web 2.0
toepassingen op een afzonderlijke server te zetten, zijn geen ingrepen in de bestaande webinfrastructuur van je organisatie nodig en komt de beveiliging op geen enkel moment in het
gedrang; een argument waar it’ers terecht heel gevoelig voor zijn.
Maak een demo
Werk zelf een demotoepassing uit: je eigen Delicious pagina, een Netvibes pagina, een blog
op nl.wordpress.com of blogger.com, een wiki op Wikispaces. Zo kan je heel concreet aantonen wat de mogelijkheden zijn. Later kan je je project zo nodig op elk moment verwijderen.
Technische ondersteuning
Support voor de LAMP-technlogie achter veel Web 2.0 toepassingen (LAMP = een webserver
voorzien van het besturingssysteem Linux, de Apache webserversoftware, de programmeertaal PHP en de database software MySQL) is niet moeilijk te vinden. Als je de nodige kennis
niet in huis hebt kan je eens gaan kijken op http://feweb.be. Daar vind je een overzicht van
erkende webontwikkelaars.
Verder is er natuurlijk het internet: Web 2.0 software is over het algemeen goed gedocumenteerd en steunt op uitgebreide gebruikers- en ontwikkelaarsgemeenschappen. Op veel vragen
vind je een antwoord in de talrijke internetfora.
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Tools en tactieken
In dit hoofdstuk zetten we een aantal veelgebruikte hulpmiddelen op een rijtje. We geven ook tips over de manier waarop je deze tools in verschillende situaties kunt inzetten.

Blog
De Wikipedia geeft de volgende definitie:
Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig – soms meerdere keren per dag – nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd
chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie
een weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur,
ook wel blogger genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn
publiek, de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om
foto’s (een fotoblog), video (vlog) of audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook
veelal de mogelijkheid om – al dan niet anoniem – reacties onder de berichten te plaatsen of
een reactie via een trackback-mechanisme achter te laten.
Je kan heel eenvoudig een blog aanmaken door je te registreren op een platform als Wordpress, Blogger of Bloggen.be. Wil je meer controle over layout en functionaliteit, dan kan je
Wordpress, Dotclear of B2Evolution gratis op een eigen server installeren.

Praktische voordelen van bloggen
• Een blog is toegankelijk vanop elke computer: Een blog is alleen al hierom een beter alternatief om ideeën bij te houden dan eender welke desktop toepassing, waar je enkel vanaf
je eigen computer toegang toe hebt.
• Blogberichten zijn gemakkelijk te integreren in andere structuren: je kan je berichten gebruiken als link in een e-mailbericht (hoef je hetzelfde niet nog eens te herhalen); blogteksten
kan je makkelijk exporteren naar een tekstdocument.
• Papieren of elektronische documenten kan je slechts in één map onderbrengen, bijvoorbeeld per project of per thema; blogberichten zijn op verschillende manieren te ordenen
door middel van categorieën en tags.
• Een blog is een prima tool om informatie op te slaan en te annoteren, om je gedachtengang
te documenteren, om met anderen te reﬂecteren en te converseren. Het is een manier om
impliciete kennisprocessen zichtbaar te maken.

Weblogs als een persoonlijke informatiebank
Door bepaalde thema’s te ‘bloggen’, anders gezegd, door stukjes informatie te citeren, te
annoteren en op een blog te plaatsen, kan je je eigen informatiebank aanleggen. De eenvoud
van de blogtechnologie moedigt het verzamelen en ordenen aan van informatie die voorheen
ongeordend bleef. Het gebruik van hyperlinks en het ontbreken van een opgelegde hiërarchie
maakt het eenvoudiger om dingen te archiveren die moeilijk in een strict catalogeersyteem
onder te brengen zijn.
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Weblogs als kennisdagboek
Notities maken of een leerdagboek bijhouden is belangrijk bij het intensifiëren van leren. Via
blogs kan je makkelijk ideeën vastleggen en reﬂecteren over actuele werkzaamheden en dingen die je geleerd hebt. Je bent bijvoorbeeld naar een studiedag geweest; de ideeën die je
daar opgedaan hebt, ook al zijn ze misschien niet direct inpasbaar in je werk, zijn misschien
wel de moeite om bij te houden en te delen.

Weblogs en feedback
Weblogs zijn publiek leesbaar, of minstens toegankelijk voor een welbepaald doelpubliek,
zoals collega’s of medecursisten. Behalve als leerdagboek kunnen ze zo ook dienen om feedback te krijgen. Zo kan je zelfs ‘halfbakken’ ideeën publiceren en verder ontwikkelen dank zij
de feedback en de tips of links die je krijgt.

Project- en organisatieblogs
Blogs zijn een handige manier om een project te documenteren. Je begint met de projectbeschrijving en gaat verder met uitnodigingen, documenten en werkverslagen van opeenvolgende bijeenkomsten. Je voegt interessante links en documenten toe en verzamelt comentaar
van medewerkers en andere betrokkenen. Een dergelijke projectblog is tegelijk plannings-,
overleg- en rapporteringstool.

CMS (contentmanagementsysteem)
Een CMS of contentmanagementsysteem is een webapplicatie die het mogelijk maakt dat
mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet
kunnen publiceren (contentmanagement). Dat gebeurt via een online administratiepagina die
enkel voor beheerders en auteurs toegankelijk is. Kenmerkend voor een cMS is dat de inhoudelijke gegevens los van de layout en de structuur van de website in een database kunnen
worden ingevoerd en daarna gepresenteerd aan bezoekers met een lay-out door toepassing
van sjablonen. Het voordeel daarvan is dat de inhoud niet verloren gaat bij het aanpassen van
de layout of het opwaarderen (upgraden) van de software naar een nieuwere versie.
Bekende (open source) voorbeelden zijn Drupal, Joomla!, typo3, Plone, SPiP en tiki.
Blogsoftware is een specifiek soort cMS. Bekende voorbeelden hier zijn Wordpress, Blogger
en Dotclear.

Discussieforum
Een internetforum of discussieforum (meestal gewoon: forum; meervoud: fora of forums) bestaat uit digitale publieke discussiepagina’s op het wereldwijde web.1
Een forum heeft over het algemeen een hoofdpagina. Op ingedeelde onderwerpen kan vrijwel
iedereen reageren per formulier. Er kunnen nieuwe onderwerpen aangedragen worden of er
wordt een oplossing gevraagd voor een specifiek probleem. De onderwerpen en het niveau
van de discussie kunnen sterk variëren.
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Om op sommige internetfora te mogen reageren, moeten bezoekers zich registeren onder een
bijnaam, ook wel nickname genoemd. Andere forums zijn vrijer en daarop kunnen berichten
zonder registratie geplaatst worden. Dit heeft soms als bij-effect dat er door kwaadwillenden
ongewenste berichten op het forum worden geplaatst. Als zoiets gebeurt kan een moderator
(gespreksleider) ingrijpen in het verloop, inhoud en deelname van een discussie. Een discussie op het internet moet namelijk geregisseerd worden, net zoals in een ‘live’ discussie, tijdens
een groepsbijeenkomst of zoals op televisie.2
Modereren van een discussie vindt vooraf plaats door:
• Het duidelijk stellen van deadlines, werkwijzes, kwaliteitseisen.
• Door het uitleggen van de gebruikte technologie.
tijdens een discussie wordt gemodereerd door:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ‘posten’ van samenvattingen.
Ongewenste berichten te verwijderen.
Aansporen om argumentatief te zijn (en niet slechts opiniërend).
Verkeerd geplaatste berichten te verplaatsen naar meer toepasselijke onderwerpen.
Deelnemers (persoonlijk) aan te moedigen om berichten in te zenden.
Deelnemers eventueel uit te sluiten van deelname.
Het aanbieden van goede en uitdagende opdrachten.
Deelnemers te wijzen op berichten met onjuiste informatie of (slechte) opinies.

Modereren na afloop van een discussie betreft:
• Het bieden van feedback op de resultaten.
• Aanbieden van samenvattingen.
• Aangeven aan de deelnemers van uiteindelijk zinvolle wendingen in de discussie.

Elektronische leeromgeving
Een elektronische leeromgeving (ELO) is een specifiek type cMS (content management systeem) dat speciaal werd ontwikkeld om e-leren te ondersteunen. Enerzijds is het een platform
om online leerinhoud aan te bieden, anderzijds maakt het de communicatie tussen begeleiders en cursisten mogelijk. Meestal bevat een ELO een reeks componenten als discussiefora, berichtenmodule, bestanden- en afbeeldingengalerijen, online toetssystemen, chat,
enzovoort.
Een verwante toepassing is het Learning Management system (LMS): een platform dat ondersteuning biedt bij het selecteren, volgen en geven van opleidingen. Een LMS kan gebruikt
worden binnen een bedrijf of organisatie om bij te houden welke werknemers welke scholing
hebben gevolgd, volgen, of zullen volgen. Daar waar een LMS de organisatie van het totale
opleidingsaanbod ondersteunt, ondersteunen ELO’s de organisatie van het leren binnen een
opleiding. Sommige platformen combineren beide functionaliteiten en worden dan ook Learning content Management systeem (LcMS) genoemd.
Bekende (open source) voorbeelden zijn Moodle, Dokeos, chamilo en Atutor.
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Embedden (insluiten) van multimedia
Een van de handigste aspecten van het hele web 2.0 gebeuren is de mogelijkheid om foto’s,
video’s of andere documenten eenvoudig op te roepen in je eigen website, hetzij via RSS,
hetzij door ze in je pagina te embedden. Op die manier hoef je elk document maar één keer
ergens te plaatsen om er op elke gewenste webpagina toegang toe te hebben.
Je zet je presentatie gewoon op Slideshare, je video op Youtube, je foto’s op Flickr, en je
roept ze vervolgens via een eenvoudig stukje code op in je eigen website. Zo’n stukje code
wordt een widget genoemd. Je hoeft deze media dus niet nog eens opnieuw te uploaden naar
je website of blog om ze op te roepen; je verwijst gewoon naar de oorspronkelijke URL (het
webadres) waarop ze geplaatst zijn.

Waarom is embedding interessant?
• Je hoeft geen link te leggen naar een video, presentatie of ander medium: je kan alles rechtstreeks in je webpagina bekijken.
• Je bespaart webruimte op je eigen server; in het geval van video en multimedia is dit nogal
belangrijk, omdat het gaat over vrij grote bestanden.
• Je hoeft elk bestand maar op één plek te plaatsen om het op elke pagina die je wil op te
roepen.
• Het maakt niet uit dat je documenten her en der verspreid staan: je foto’s op Flickr, je video’s
op Youtube etc. Door middel van embedding kan je alles overzichtelijk bij mekaar brengen.

Foto’s, video’s, documenten, bladwijzers
en presentaties publiceren en delen
Voor elk type multimedia (beeld, geluid, tekst) vind je een hele reeks websites waarop je gratis
of tegen een kleine vergoeding je materiaal kan opslaan en met anderen delen. Naarmate de
populariteit van sociale netwerksites toenam begonnen deze user generated content sites sociale netwerkfuncties te integreren en werden zo zelf sociale netwerken. Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Foto’s delen: Flickr, Picasa
Muzikale voorkeuren delen: Last.FM
Video’s delen: Youtube, Vimeo, Blip.tv, Dailymotion
Bladwijzers delen: Delicious, Diigo
Presentaties delen: Slidehare, Slideboom, Sliderocket
Documenten delen: Scribd, issuu, calameo
Podcasts delen: Podomatic, cinchcast

Allemaal voorzien ze de mogelijkheid om contactenlijsten en groepen aan te maken, ‘fan’ van
iemand te worden, berichten te sturen naar andere gebruikers of iemand te ‘volgen’.
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Vrije en open source software
Wat is vrije software?
De begrippen ‘Vrije software’ en ‘Open Source software’ worden nogal eens door elkaar gebruikt, omdat beide in veel gevallen gratis verkrijgbaar zijn. Nochtans zijn er
belangrijke verschillen.
Vrije software slaat op het recht van de gebruiker om de software te gebruiken, kopiëren, verspreiden, bestuderen, veranderen en verbeteren. Kort samengevat: ‘free’ in de
zin van ‘free speech’, eerder dan in ‘free beer.’ De principiële beschikbaarheid en toegang tot de software is hier essentieel. Open Source software is eerder een model van
softwareontwikkeling waarbij de broncode publiek beschikbaar gemaakt wordt. Zo
kunnen heel veel mensen meewerken aan het testen en verbeteren van de software,
wat de kwaliteit ten goede komt.
Open source software is vaak gratis beschikbaar, maar dit is niet noodzakelijk. Er
bestaan toepassingen die in twee versies beschikbaar zijn: een ‘community’ versie
die gratis verspreid wordt, en een betalende versie die een aantal extra’s bevat. Ofwel
wordt de software vrij verspreid, maar betaal je voor de ondersteuning. Een derde variant is ‘software as a service’: een toepassing die door de leverancier beheerd wordt
en waar je een abonnement betaalt voor de aangeboden dienst, niet voor de software
zelf.

Wat zijn bekende voorbeelden?
De webbrowser Firefox en het kantoorpakket OpenOffice.org zijn de meest succesvolle voorbeelden van Open Source software (OSS). Beide werken zowel onder Windows, Linux als MacOS.
Firefox is makkelijk in het gebruik en beantwoordt aan de gangbare webstandaarden.
Op dit punt staat hij duidelijk voor op marktleider internet Explorer. Firefox ondersteunt ‘tabbed browsing’, waarbij je verschillende websites in tabbladen van hetzelfde
venster kan openen. Firefox bevat ook een uitstekende popupblokkering en een ingebouwde RSS-lezer. Verder kan je de functionaliteit van de browser uitbreiden met
allerlei extensies. Daar zitten bijvoorbeeld handigheidjes tussen die advertenties blokkeren, een mp3-speler integreren of een kalender laten zien.
OpenOffice.org is een kantoorpakket voor onder andere tekstverwerking, spread-
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sheets, tekeningen en presentaties. Je kan met OpenOffice.org (OOo) Microsoft Office
bestanden (Word, Excel, PowerPoint) openen en opslaan. OOo wordt ondersteund
door een grote gemeenschap van professionals, bedrijven als Google en iBM, en eindgebruikers, en is in meer dan 30 talen verkrijgbaar. Het bestandsformaat van OOo
werd door Europa als officiële standaard erkend.
Er zijn open source programma’s te vinden voor zowat alles: beeldbewerking (GiMP),
desktop publishing (Scribus), websites maken (NVU/Kompozer), geluidsbewerking
(Audacity) of besturingssystemen (Linux, Ubuntu). Daarnaast zijn veel populaire
webtoepassingen onder een open source licentie beschikbaar: het LAMP besturingssysteem voor webservers (Linux-Apache-PHP-MySQL), content Managementsystemen als Drupal, Joomla! of Wordpress, enquêtesoftware (Limesurvey), fotogalerijen
(Gallery), elektronische leeromgevingen (Moodle, Dokeos)...

Waarom open source software?
Een belangrijke reden is de onafhankelijkheid ten opzichte van softwareleveranciers: je
bent niet langer gebonden aan één softwareleverancier die het eigendomsrecht van de
broncode bezit. Heel cruciaal in deze digitale tijd: de democratische beschikbaarheid
van informatie- en communicatietechnologie is stilaan een maatschappelijke basisbehoefte aan het worden, zoals het recht op water en energie.
Open source ontwikkeling kan bovendien de kwaliteit verhogen. De beoordeling van
de software vindt plaats door honderden of zelfs duizenden gebruikers en ontwikkelaars. in de traditionale closed source ontwikkeling beperkt de controle zich tot de leverancier zelf. Anderzijds brengt dit soms ook met zich mee dat open source software
niet altijd even coherent geschreven is.
En ten slotte, niet onbelangrijk: OSS is vaak gratis beschikbaar en biedt zo ook een
alternatief voor het illegaal kopiëren van software.

Open standaarden
Belangrijk voor open en democratisch softwaregebruik zijn internationaal geaccepteerde open standaarden die met uiteenlopende programma’s te gebruiken zijn. Zo
is rtf (Rich text Format) een open bestandsformaat voor tekst, terwijl doc (Microsoft
Word tekstformaat) een gesloten formaat is.
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Groupware
Groupware is een categorie van software die erop gericht is met een groep van gebruikers
een gezamenlijk eindresultaat te bereiken. Een wiki is hiervan een perfect voorbeeld, maar
denk ook aan softwarepakketten voor gezamenlijke brainstormsessies of, in een wat ruimere
zin, e-mailsystemen, projectbeheer en gezamenlijke kalenders. Kennis delen vormt de basis
voor het gebruik van deze software. Daarnaast vormt groupware een belangrijk communicatiemiddel en kan deze software (virtuele) samenwerkingsprocessen ondersteunen.3
Klassieke voorbeelden van groupware zijn Microsoft Outlook en Lotus Notes. Moderne varianten zijn Zimbra, Group-Office, tiki, Alfresco, Basecamp, Open Atrium en Microsoft Sharepoint.

Leerobjecten maken (rapid e-learning)
Een (digitaal) leerobject is een verzameling van inhoudelijke items, oefeningen en toetsen die
gecombineerd zijn op basis van een specifiek leerdoel. Het resultaat kan onder de vorm van
een reeks webpagina’s of een Flashbestand online gezet worden.
Om zo’n leerobjecten samen te stellen kan je gebruik maken van zogenaamde authoring
programma’s. Een bekende open source authoring tool is eXe. Met dit programma kunnen
docenten leerobjecten samenstellen zonder dat een grondige kennis van HtML of XML, de
techniek achter webpagina’s. Materiaal dat werd ontwikkeld in eXe kan worden geëxporteerd
naar een van de standaardformaten die vastgelegd zijn voor de uitwisseling van leerobjecten,
zoals ScORM, en als een set van op zichzelf staande webpagina’s.

Microblogging
Microblogging is een vorm van internetdienst die gebruikers in staat stelt korte tekst- of multimediafragmenten op het internet te publiceren. Zoals de naam al aangeeft lijkt microblogging
op bloggen (het bijhouden van een weblog), alleen zijn in het geval van microbloggingdiensten de fragmenten veel kleiner. Veelal gaat het om een enkele foto (met titel of onderschrift),
of om een klein tekstbericht van niet meer dan enkele regels.
De populairste microblogging-dienst is twitter. Deze site geeft gebruikers de mogelijkheid
om in maximaal 140 tekens aan te geven wat ze op een bepaald moment doen. Ze kunnen
zich vervolgens abonneren op de updates van hun contacten. Behalve om aan te geven wat
men doet gebruiken veel mensen twitter ook om bijvoorbeeld links te delen, aankondigingen
te doen en om vragen te stellen aan hun vrienden of het internetpubliek in het algemeen
(crowdsourcing).
De dienst van twitter heeft veel overeenkomsten met bijvoorbeeld de status updates van Facebook. in zekere zin bieden sociale netwerksites ook microblogging aan, naast hun andere
diensten.
Net zoals je, naast publieke sociale netwerken, ook meer afgegrensde sociale netwerken kunt
opzetten, zo kan je ook via diensten als Yammer binnen een organisatie aan microblogging
doen.
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Podcasting
De term Podcasting staat voor het verspreiden van digitale geluidsbestanden via het internet:
een podcast is een soort radio-uitzending op internet. Het unieke is dat luisteraars een abonnement kunnen nemen op de podcast en de uitzendingen dan automatisch naar de luisteraar
toekomen, die ze dan zowel op de computer (bijvoorbeeld via itunes) als op een mp3-speler
kan beluisteren.
Er zijn heel wat toepassingen te bedenken voor het gebruik van podcasting in het sociaalcultureel werk:
• activiteiten en cursussen aankondigen via een interview met de verantwoordelijke of de
cursusleid(st)er
• cursussen en lezingen opnemen voor beluistering via het web
• deelnemers/leden actief informatie laten produceren, bijvoorbeeld reportages over activiteiten
• de eigen werking presenteren (audio-nieuwsbrief)
Een groot voordeel van podcasting is dat je ze heel makkelijk zelf kunt maken en via gespecialiseerde websites als www.podomatic.com of www.archive.org publiceren.

RSS
RSS, of Really Simple Syndication (eenvoudige gelijktijdige publicatie) is een voorziening die
websites, blogs of forums aanbieden om je onmiddellijk op de hoogte te brengen van nieuwe
berichten of artikels. Via een nieuwslezer of feed reader, ontvang je de headlines van deze berichten en beschik je tevens over de mogelijkheid om door te klikken naar het volledige bericht.
Je hebt vast wel een lijst van websites die je regelmatig bezoekt omdat ze belangrijke informatie voor je opleveren. Dat kost veel tijd en soms is er geen nieuws op de site, kwam je net
te laat en bleek een artikel geen nieuwswaarde meer voor jou te hebben. Met RSS en een
nieuwslezer behoort dit alles tot de verleden tijd. Het nieuws komt nu immers onmiddellijk
naar jou toe en dat bespaart je een pak tijd.
Aan de andere kant heb je vanuit je organisatie geregeld de behoefte om informatie te bezorgen aan verschillende groepen mensen. in eerste instantie kan je daarbij aan e-maillijsten
denken, maar dat heeft heel wat nadelen: wegens spamproblemen worden bulk e-mailberichten (mails die tegelijk verstuurd worden naar een grote groep ontvangers) vaak geweerd. Bovendien zijn e-mails niet zo makkelijk overzichtelijk bij te houden. Het plaatsen van een RSSfeed op je website, waar mensen zich op kunnen abonneren, is een veel beter alternatief.
Er zijn verschillende toepassingen om RSS-feeds bij jou te laten toekomen. Je kan nieuwe berichten ontvangen in je webbrowser of mailbox, maar je kan je RSS-feeds ook op een centrale
plek verzamelen via een zogenaamde RSS-reader.
Gekende applicaties op dit vlak zijn Google Reader en Bloglines, maar dé aanrader is Netvibes, een gratis toepassing die je niet alleen toelaat om je RSS-feeds op één plek bijeen te
brengen, maar die je ook kan stofferen met tal van handige widgets zoals het leggen van links
naar je favoriete sites.
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Op deze manier kan je op eenvoudige wijze een gepersonaliseerde site maken die al jouw
favoriete websites thematisch herbergt en je onmiddellijk de laatste RSS-berichten aanbiedt.
Zodoende ben je in staat om je eigen kennissite uit te bouwen die je in een oogopslag op de
hoogte houdt.
Bovendien kan je je Netvibes-omgeving delen met collega’s en vrienden, waardoor je ook
echt aan kennisdeling kan gaan doen.

Schermﬁlmpjes (screen capture)
Vaak heb je iets veel sneller uitgelegd met een beeld dan met tekst. Een screen capture
programma is daarom vaak handig. Je kan natuurlijk wel via je systeem zelf statische
schermafbeeldingen maken, maar een programma als Wink (www.debugmode.com) of Jing
(www.techsmith.com/jing/) biedt toch extra mogelijkheden.
Wink filmt voor een vast te stellen tijd je bureaublad en alle vensters die zich daarop bevinden.
Muisbewegingen en andere acties worden tijdens de opnamen bijgehouden en je kan op elk
gewenst moment pauzeren om een schermafbeelding toe te voegen aan de presentatie.
Je kan aan elk gedeelte van je filmpje tekstballonnen toevoegen met op maat gemaakte aanwijzingen en navigatieknoppen die de gebruiker toelaten zelf het tempo van de presentatie te
bepalen.tijdens of na aﬂoop van de productie is het mogelijk om gesproken instructies toe te
voegen via je microfoon.
Wink exporteert de video’s naar het populaire Flash-formaat, waardoor het geen onoverkomelijk probleem wordt om je filmpjes online te plaatsen. Wink-presentaties kunnen daarnaast
als zelfstandig exe-bestand functioneren en je kan ze exporteren naar html- of pdf-formaat.
Jing is een ander programma waarmee je snel schermafbeeldingen en -filmpjes kunt maken.
Selecteer gewoon een gebied op je scherm, capteer het als een afbeelding of neem het op
als een video, en sla het op of publiceer het. Op die manier wordt Jing een handige aanvulling
op e-mailberichten, forumbijdragen of blogposts. Als je je filmpje of afbeelding online hebt
gezet, bijvoorbeeld op www.ﬂickr.com of www.screencast.com, dan hoef je enkel de URL (het
webadres) dat Jing voor je heeft aangemaakt in je bericht te plakken.
Jing en Wink zijn gratis. Populaire betalende programma’s zijn captivate (www.adobe.com)
en camtasia (www.techsmith.com/camtasia).

Social Bookmarking
Met een ‘social bookmark manager’ zoals Delicious of Diigo kan je een webpagina tot favoriet
maken en de inhoud ervan door tags ontsluiten (bookmarking). Het sociaal aspect ligt in het
feit dat je door jouw tags niet alleen je eigen websites vindbaar maakt, maar dat je tevens ziet
welke websites andere gebruikers hebben getagged met dezelfde trefwoorden (social). Op
deze manier ontstaat een groot kennisnetwerk van websites die via tags met elkaar verbonden zijn. En een groot netwerk van mensen die dezelfde interesses met elkaar delen.
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Waarom delicious voor jezelf handig is
�
• Door je bladwijzers op een website op te slaan heb je ze ook bij de hand als je op een andere dan je eigen computer werkt.
• Door gebruik te maken van tags (trefwoorden) kan je je verzameling bladwijzers heel overzichtelijk indelen.
• Via deze tags kom je websites op het spoor die door anderen gevonden werden; andere
mensen hebben immers dezelfde tag gebruikt om hun vondsten te beschrijven.
• Via de delicious-extensie voor Firefox en internet Explorer wordt het toevoegen van bladwijzers extra eenvoudig.

Waarom delicious handig is bij het inventariseren en delen
van kennisbronnen
• Bladwijzers die anderen gevonden hebben kan je met een eenvoudige klik op de SAVE link
aan je eigen lijst toevoegen.
• Je kan eenvoudig bladwijzers naar anderen doorsturen door de tag ‘for:gebruikersnaam‘
toe te voegen; ‘gebruikersnaam’ staat hier voor de delicious-gebruikersnaam. De bestemmeling vindt de link die je hebt verstuurd in zijn/haar inbox op de delicious website.
• Door collega’s in je delicious netwerk op te nemen kan je in één oogopslag zien welke bladwijzers zij recent opgeslagen hebben.

Sociale netwerken
Een sociale netwerksite is een website die gebruikers een publiek of semi-publiek profiel
laat aanmaken, een lijst laat aanleggen van andere gebruikers waar ze sociale relaties mee
delen, en hun eigen lijst van contacten en die van anderen te bekijken en te doorzoeken. Bekende voorbeelden zijn Facebook, Netlog (vooral voor jongeren) en Linkedin (professioneel
netwerk). Het eigene van sociale netwerksites is niet zozeer dat het individuen toelaat vreemden te ontmoeten, maar eerder dat gebruikers hun eigen sociaal netwerk zichtbaar maken.
Dit kan leiden tot nieuwe contacten tussen individuen die anders niet zouden ontstaan, maar
dat is vaak niet de eerste bedoeling.
De centrale bouwstenen van een sociale netwerksite zijn de persoonlijke profielpagina’s. Het
profiel wordt opgebouwd via de antwoorden op vragen naar leeftijd, geslacht, woonplaats, interesses, enzovoort. Sommige sites bieden daarnaast de mogelijkheid om multimediainhoud
toe te voegen, een persoonlijke weblog te onderhouden of bepaalde toepassingen (widgets)
te integreren.
Na het toetreden tot een sociaal netwerk worden de gebruikers uitgenodigd andere gebruikers te identificeren en in hun lijst van contacten op te nemen. De benamingen voor deze
relaties - vrienden, contacten, fans - verschillen van netwerk tot netwerk. Meestal is een wederzijdse bevestiging nodig om ‘vrienden’ te worden, maar in sommige gevallen gaat het om
eenrichtingscontacten: ‘fans’ of ‘volgers’ (followers).
De publieke weergave van connecties is een cruciale component van sociale netwerksites.
De vriendenlijst bevat links naar de profielpagina van elk contact, zodat een kijker het netwerk
kan doorkruisen via het doorklikken op de vriendenlijst. Op de meeste sites is de vriendenlijst
zichtbaar voor iedereen die toestemming heeft om het profiel te bekijken.
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Niet alles op een sociale netwerksite is helemaal publiek: je kan vaak zelf instellen wat je aan
welke (groep van) contacten laat zien.4
individuen en organisaties kunnen daarnaast ook hun eigen gepersonaliseerde sociale netwerksites opzetten via diensten als Ning, Mindz of SocialGo, of sociale netwerkcomponenten
toevoegen aan cMS-systemen als Drupal, Joomla, Wordpress of tiki.

Wiki
Een wiki is een collaboratieve website die het voor de gebruiker makkelijk maakt om teksten
toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Wikipedia, de online community encyclopedie,
is het grootste en wellicht het bekendste voorbeeld. Omwille van de voordelen die wiki’s bieden worden ze als instrument voor kennisdeling steeds populairder.

Wat maakt wiki’s interessant?
• iedere bezoeker kan inhoud toevoegen en bewerken; soms moet je daarvoor geregistreerd
zijn.
• Een ingebouwde geschiedenisfunctie (tracking) geeft een perfect overzicht van wat door
wie toegevoegd of veranderd werd.
• Vroegere versies van een tekst kan je makkelijk bekijken en zo nodig terugzetten.
• Gebruikers hebben geen specifieke kennis nodig omtrent webpagina’s maken om teksten
te kunnen plaatsen en layouten; meestal werkt een wiki met een zeer eenvoudige teksteditor op basis van een eenvoudige syntax.
• in de plaats van op elke informatievraag met een nieuwe e-mail te antwoorden plaats je
één keer vraag en antwoord in een wiki en stuur je gewoon de link door naar de vrager. Dat
spaart werk uit als je een volgende keer dezelfde vraag krijgt.
Een aantal wiki’s zijn als (gratis) webdienst beschikbaar. Dit noemen we een wiki farm: een
server die toelaat om verschillende wiki’s onderdak te geven. Het enige wat je moet doen is
een gebruikersaccount aanmaken en je bent vertrokken. Je kan meestal zelf bepalen of de
toegang tot de wiki publiek is of beschermd door een gebruikersnaam en paswoord.
Bekende voorbeelden zijn Wikispaces, PBWorks en Wikidot. Zoals veel web 2.0 en open
source toepassingen zijn ze in meerdere versies beschikbaar: een gratis versie met een aantal basisfuncties waar je al een heel eind mee wegkomt, en een betalende versie die je extra
mogelijkheden geeft.
Andere pakketten kan je downloaden en op een eigen server installeren. De Participatiewiki
bijvoorbeeld, een project van de Stichting-Lodewijk de Raet en de Wakkere Burger, maakt
gebruik van MediaWiki, de software die door Wikipedia ontwikkeld is. Andere voorbeelden
zijn tiki, PMWiki en Dokuwiki. Het voordeel van deze laatste twee is dat ze zonder database
werken en eenvoudig te installeren zijn. Hoe dan ook vereist het installeren van pakketten op
een eigen server dat je over de nodige knowhow beschikt, hetzij in huis, hetzij via een extern
bedrijf. Het levert wel een grotere ﬂexibiliteit en meer mogelijkheden om je webomgeving te
personaliseren en de toegang te beschermen.
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10 manieren om een wiki productief te gebruiken
Een wiki maakt het mogelijk om allerlei taken op een efficiënte manier via het web uit te voeren.
Zo kan je de informatie die je nodig hebt vanop elke computer aanspreken, op eender welk
moment. Het helpt ook om je werk te organiseren en op één plaats bij elkaar te brengen. Hier
volgen tien tips om met behulp van een persoonlijke wiki je werk efficiënter te organiseren.
1. Projectbeheer
Een wiki is een uitstekende manier om een project te plannen en te beheren, van ontwerp tot
uitvoering. Doordat je er met meerdere mensen aan kunt werken is het eenvoudig om taken
toe te wijzen, een tijdslijn uit te zetten, commentaar toe te voegen, afbeeldingen en documenten in bijlage te plaatsen... De voordelen zijn dat je permanent de teksten op de wiki kunt actualiseren, en dat er steeds maar één versie van elke tekst is; verwarring tussen verschillende
versies die rondgemaild worden kan je zo volledig vermijden.
2. Handleidingen
Zeker als het gaat over computers en software veranderen de dingen zo snel dat een papieren handleiding zinloos is. Een online handleiding in wiki-formaat kan permanent geüpdated
worden, zodat iedereen steeds de meest recente versie ter beschikking heeft en eventueel
zelf aanvullingen en correcties kan aanbrengen.
3. Checklists
Voor terugkerende taken zoals het organiseren van een activiteit is een checklist een handig
hulpmiddel. Als je deze op een wiki zet kan ze ook makkelijk aangepast en verfijnd worden op
basis van de opgedane ervaring.
4. Activiteitenplanning
Voor het plannen van cursussen, uitstappen of vergaderingen is een wiki ideaal. Alle betrokkenen hebben toegang tot de plannen, je kan afzonderlijke rubrieken creëren voor verschillende deeltaken, checklists aanmaken, notities en contactinformatie toevoegen.
5. Gedeeld notitieboek
iedereen maakt notities, slaat afbeeldingen, bronverwijzingen of nuttige documenten op...
En heeft het moeilijk om een overzicht te behouden op al deze informatie, die niet enkel voor
hem/haarzelf nuttig is, maar wellicht ook voor collega’s. Door alles op één plaats in een wiki
bij mekaar te brengen realiseer je een gemakkelijke toegang. tik gewoon een trefwoord in het
zoekvenstertje in!
6. Werkplek
Als je meerdere computers gebruikt, op het werk en thuis bijvoorbeeld, en een plek nodig
hebt die altijd en overal bereikbaar is, dan is een wiki geen slechte keuze. Je kan er al je notities en kattebelletjes verzamelen, maar je kan er ook aan artikelen en verslagen werken en
alles netjes bij mekaar houden. Je hoeft niet per se in de wiki zelf te schrijven als je liever een
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gewone tekstverwerker gebruikt; je kan makkelijk van de wiki naar je tekstverwerker en terug
kopiëren en plakken. Maar de laatste versie van je tekst heb je steeds bij de hand.
7. FAQ’s
Vragen die je krijgt over je werk, over een bepaald product, thema of dienst, beantwoord je
één keer in de wiki. Verwijs de vrager gewoon door naar het webadres van die pagina. Zo
voorkom je dat je dezelfde vraag steeds opnieuw via e-mail moet beantwoorden.
8. Samenwerking
Er bestaan meer gesofisticeerde programma’s voor samenwerking tussen mensen die zich
niet op dezelfde plaats bevinden. Maar wellicht zijn er weinig die zo eenvoudig werken als een
wiki. Je kan aan een bepaalde taak, zoals een jaarverslag of rapport schrijven, op je eentje
werken, samen met iemand anders of met een team van mensen. Wijzigingen worden in een
historiek bijgehouden en je kan zo nodig naar vorige versies van een tekst terugkeren.
9. Referentie
Heeft je organisatie een lijst van instructies, afspraken, procedures waarnaar je geregeld moet
verwijzen? Zet het op een wiki, zodat je het makkelijk terugvindt en het ook makkelijk kunt
updaten.
10. Eén plaats voor alles
Met een wiki kan je al het bovenstaande doen, en meer. Het is een ﬂexibele omgeving, meer
ﬂexibel dan andere tools op het web, die vaak bedoeld zijn voor een specifieke activiteit. Het
grote voordeel van een wiki is dat je allerlei soorten informatie op één plek kunt bij mekaar
houden en op die manier goed georganiseerd blijven. Anders heb je overal informatie staan
en moet je goed onthouden waar wat te vinden is.

124

1
2
3
4

http://nl.wikipedia.org/wiki/internetforum
http://www.onderwijscentrum.vu.nl/ict_en_O/index.cfm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groupware
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html#definition
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Verenigd op Web 2.0
Verenigd op Web 2.0 is een online opleidingstraject over de toepassingsmogelijkheden van
web 2.0 voor het sociaal-cultureel werk. Het web wordt immers meer dan ooit een verzameling van werktuigen of tools, die je ook voor gemeenschapsvorming, educatie, cultuurcreatie
en maatschappelijke activering kan inzetten.
Verenigd op web 2.0� richt zich op de eerste plaats op professionele en vrijwillige medewerkers van sociaal-culturele verenigingen en organisaties. De bedoeling is je eigen competentie
in het omgaan met web 2.0 toepassingen te ontwikkelen en na te gaan hoe je deze hulpmiddelen kunt inschakelen in je dagelijkse sociaal-culturele praktijk.
Meer weten
Bezoek het traject ‘Verenigd op web 2.0� op http://web20.scw.be.

23 Dingen over Kennisdelen
Het beheren en delen van expliciete én onuitgesproken kennis is een belangrijk aspect van het
professioneel functioneren binnen een organisatie. Maar hoe doe je dat?
• Hoe werk je aan een ‘delende’ attitude bij medewerkers?
• Hoe zorg je ervoor dat aanwezige deskundigheid behouden wordt ook als de deskundige
vertrekt?
• Hoe kan je RSS, wiki’s, blogs en sociale netwerken voor kennisdeling inzetten?
Deze weblog is opgevat als een zelfstudieprogramma waarin deze vragen stap voor stap
behandeld worden aan de hand van korte en leesbare teksten, voorbeelden, en oefeningen.
Meer weten
Bezoek het traject ’23 Dingen over Kennisdelen’ op http://blogs.scw.be/kennisdelen.

23 Dingen over Afdelingsblogs
In deze online workshop onderzoeken we in 23 ‘dingen’ hoe je je afdelingsbesturen kunt helpen een goede blog op te zetten en er een boeiend werkinstrument van te maken.
Het bijhouden van een persoonlijke blog is voor veel mensen een vaste activiteit geworden,
maar daar gaat het in deze workshop niet over. We benaderen het onderwerp eerder vanuit
organisatiestandpunt: welke rol kan blogtechnologie spelen in de methodische mix van onze
vereniging of organisatie?
Anders gezegd:
• Hoe kan een blog de communicatie tussen bestuur en leden bevorderen?
• Hoe kan een blog de zichtbaarheid van onze vereniging in de gemeente verhogen?
• Hoe kunnen we via onze blog nieuwe mensen aantrekken en nieuwe activiteiten ontwikkelen?
Meer weten
Bezoek het traject ’23 Dingen over Afdelingsblogs’ op http://blogs.scw.be/afdelingsblogs.
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Tot slot
Deze publicatie steunt voor een groot deel op user generated content, gepubliceerd op verschillende blogs en wiki’s. Dank aan de mensen die langs deze weg hun inzichten hebben
gedeeld. Dank ook aan de mensen van de klankbordgroep, die in een tweetal bijeenkomsten
waardevolle suggesties en feedback hebben gegeven, de collega’s op Socius voor het nalezen van de teksten, en iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan dit project heeft
bijgedragen.
Dit boekje is een momentopname. Een onderwerp als dit is nooit helemaal af. Nieuwe evoluties doen zich voor, nieuwe inzichten dringen zich op.
Daarom is er de wiki ‘Digitale samenleving’ als een onderdeel van de website www.socius.be.
Op deze plaats wordt dit thema up to date gehouden en is tevens de mogelijkheid voorzien
om ook jouw eigen vragen, commentaren, aanvullingen en praktijkvoorbeelden te publiceren.
Want kennis vermenigvuldig je enkel door hem te delen.
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