Ik wil een community starten. Hoe doe ik dat?
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Ben je op zoek naar een manier om efficiënter samen te werken binnen je
project of programma? Dan kun je overwegen om een community op DMI te
starten. Lees er hieronder meer over.
Een eigen community op DMI heeft voordelen ten opzichte van een community via de
bekende sociale kanalen, zoals LinkedIn. DMI is een samenwerkingsplatform waar je veilig
met anderen kunt werken aan documenten op basis van een uitgebreid systeem van taken en
rechten. Ook het delen van nieuws werkt anders dan op andere sociale kanalen. Zo heb je
geen last van algoritmes en deelnemers bepalen zelf hoe zij bij de community betrokken zijn,
bijvoorbeeld via de wekelijkse updates.

Wat is je doel?
Het starten en beheren van een community kost tijd en geld. Daarom is het altijd verstandig
om vooraf goed te bedenken wat je precies wilt bereiken en of een community daarbij kan
helpen. Een online community heeft meer kans van slagen als het bestaande relaties tussen
mensen ondersteunt. Online samenwerken is daarom bij voorkeur een aanvulling op een al
bestaande samenwerking. Ook is een online community vaak succesvoller als hij niet
vrijblijvend is, maar als er gewerkt wordt aan gezamenlijke acties, zoals projecten of
programma’s.
Elke community heeft een eigen communitymanager die de community opbouwt en beheert.
De communitymanager activeert deelnemers en houdt de community levendig met actuele
informatie en nieuws. Hij of zij bepaalt wie welke rechten krijgt, geeft nieuwe leden toegang
en is de vraagbaak voor deelnemers. Voordat je een eigen community start, is het dus goed
te bedenken wie deze rol op zich kan en wil nemen.

We denken graag mee
Overweeg je een community op DMI, neem dan contact met ons op via
support@dutchmobilityinnovations.com. Wij denken graag met je mee over de
mogelijkheden en kunnen je informeren over de kosten en de procedures rond de opstart.

Denk van tevoren alvast na over of je een open of besloten community wilt en welk type
informatie je met elkaar wilt delen. Is een community eenmaal aangemaakt, dan kan de
communitymanager ook een of meerdere subcommunity’s aanmaken onder de bestaande
community. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn, als er verschillende werkgroepen zijn met eigen
leden.
Kijk hier voor praktische informatie over het starten van een eigen community.

