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Conversie: Maak leads en klanten van je 
bezoekers met landingspagina’s en funnels

SEO: Domineer in Google en maak van je website 
een bezoekersmagneet voor je ideale doelgroep

Sales: Haal meer klanten uit je leads dankzij 
effectieve betaalpagina’s en betaalprocessen

Community building: Zet klanten om in 
trouwe fans en ambassadeurs van je merk

Memberships: Zet eenmalige transacties  
om in wederkerende inkomsten (lidmaatschap)

Upselling: Verleng je salesfunnel en verhoog je 
omzet en klantwaarde met upsells

imu.nl/e-books

De Online Marketing Tornado - Deel 5 

Dit is deel 5 (Community building) van onze 5-delige e-book serie over 

het ideale model voor een volautomatische online marketing machine.



Community building

In 2012 besloten wij om onze klantenservice anders aan te 
gaan pakken. We hebben toen alle klanten (van onze online 
programma’s) toegevoegd aan een besloten community en 
hen verzocht al hun vragen niet meer via e-mail maar in deze 
community te stellen. Al heel snel gebeurde het dat leden 
elkaars vragen gingen beantwoorden. 

Ideaal, maar het ging zelfs nog een stap verder. De individuen 
vormden een groep. Het werd een ‘eenheid’ en ineens 
hadden we een community van gelijkgestemden die elkaar 
vooruit hielpen. Klantenservice werd klantsucces en klantgeluk 
want naast brainstorms ontstonden er zelfs vriendschappen 
onder de leden.

Daar waar de IMU ooit begon als 1-pitter aan de keukentafel, 
is het nu een bedrijf met een hecht team en een bruisende 
community van (internet)ondernemers die samenwerken.

Ons motto: “In vrijheid verbonden” vat de kracht van deze 
cultuur en community samen. In dit e-book zullen we je leren 
hoe je hetzelfe kunt toepassen in je business.

Tonny Loorbach en Martijn van Tongerentonnyloorbach

martijnvantongeren



Deel 1 Community building



Community building wordt steeds belangrijker in de lidmaatschap- / 
deeleconomie. Moderne bedrijven richten zich steeds meer op het 
vasthouden van hun bestaande klanten (retentie) en gebruiken 
community building om fans en ambassadeurs te creëren.

Daar  waar klantenservice van oudsher bedoeld was om woede te 

minimaliseren zijn moderne upgrades in de vorm van klantsucces  
en klantgeluk bedoeld om loyaliteit te maximaliseren. 

Voor een optimale retentie en een stukje ‘magie in je marketing’ doe  
je er als ondernemer goed aan om onderscheid te maken  
tussen een ‘abonnement’ en een ‘lidmaatschap’. 

Een abonnement is niets meer dan een wederkerende financiële 

transactie. Een lidmaatschap, is meer een levenshouding en  
een stuk van je identiteit. Iets wat een onderdeel van het  
leven van jouw leden is geworden. 

Merk-gedreven mensen zorgen dan voor een mens-  
gedreven merk en een business die groter is dan jij  
als ondernemer zelf ooit had kunnen zijn. Hoe je  
dit doet leer je stap voor stap in dit boek.

Waarom Community 
Building?



“‘I’ve learned that people will forget what you said, people  
will forget what you did, but people will never forget how  

you made them feel.” 
 

– Maya Angel -

Verbind gelijkgestemden

Het belangrijkste aspect van een succesvolle community is dat je 
een specifieke doelgroep bij elkaar brengt en dat je deze 
mensen toegang geeft tot iets wat voor hen van toegevoegde 
waarde is op wat ze eenvoudig ergens anders kunnen vinden. 

Mensen zoeken online namelijk niet zozeer naar informatie. maar 
naar een toegevoegde waarde óp die informatie. Denk 
bijvoorbeeld aan emotie, saamhorigheid, steun, vermaak, 
ervaringsdeskundigheid, afleiding, veiligheid of troost. 

In mijn community komen bijvoorbeeld (internet)ondernemers in 
contact met gelijkgestemden die met dezelfde uitdaging zitten. 
Ze voelen zich gesteund en begrepen in zo’n omgeving.   

Wanneer je dergelijke emoties als eindresultaat of bijeffect van je 
aanbod weet te creëren, dan komt er magie in je marketing. 
Klanten komen oorspronkelijk voor de informatie (zoals je cursus 
of trainingsprogramma) maar blijven voor de toegevoegde 
waarde die je hen daar bovenop bied.



Noodzaak tot groepsvorming 

Mensen hebben een aangeboren behoefte om onderdeel 
te zijn van een groep en om andere leden van onze eigen 
groep te beschermen of voor te trekken. Dit verklaart 
waarom mensen gelukkiger en gezonder zijn wanneer zij 
een gevoel van saamhorigheid ervaren. 

Deze behoefte zien we ook terug in de piramide van 
Maslow. Deze laat zien dat we, zodra we ons veilig voelen, 
ons focussen op sociaal contact. Wetenschappers zoals 
Baumeister en Leary beweren echter dat deze verweven 
zijn: we voelen ons met name veilig (zowel fysiek als 
emotioneel) wanneer we ons beschermd voelen door een 
groep waar we ons onderdeel van voelen.  

Buitenbeentjes

Seth Godin stelt in zijn boek ‘We are all weird – The Rise of Tribes and the End of Normal’ dat massamedia en 

massamarketing steeds vaker faalt en daarmee ook de marketeers die proberen om ‘iedereen’ te bereiken. 

Godin stelt dat het juist het ‘vreemde’ is waar mensen zich toe aangetrokken voelen. Dat vreemde zit hem 

vaak in specifieke afwijkende eigenschappen of boodschappen die we bij anderen zien, maar waar we ons 

zelf in herkennen. We volgen liever een gezelschap waar we ons mee identificeren (mensen die net zo raar 

zijn als wij) dan een algemeen, allesomvattend gezelschap zonder specifiek karakter (de massa).

“De eerste volger maakt van  
een buitenbeentje een leider” 
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Unity (of eenheid) is de gedeelde identiteit 
tussen mensen. Robert Cialdini, benoemt Unity 
in zijn boek Pre-Suasion als 1 van zijn 7 
“beïnvloedingswapens”

Als we iemand als ‘een van ons’ beschouwen, 
kan diegene veel meer invloed op ons 
uitoefenen. Zo werkt dat ook bij het verkopen 
van een product.  

We zeggen sneller ‘ja’ tegen mensen met wie we 
een identiteit delen, dan tegen mensen die voor 
ons gevoel tot een andere groep behoren.  

Wanneer je als ondernemer of leider in staat 
bent om zo’n identiteit openlijk herkenbaar en 
tastbaar te maken (bijvoorbeeld via het internet), 
zul je zien dat mensen zich hier onderdeel van 
gaan voelen en sneller geneigd zijn om je te 
volgen, evenals om positief te reageren op jouw 
aanbiedingen of meningen. 

Unity



Whats in a name?

Het starten van een community kan alles voor je veranderen. Kijk bijvoorbeeld naar wereldberoemd ondernemer Gary Vaynerchuck. Gary nam de slijterij 

van zijn vader over en besloot zijn marketing online te gaan doen. Hij startte Wine Library TV, een show waarin hij simpelweg wijnen proefde en vragen van 

kijkers beantwoorde. Zijn hoge entertainmentgehalte maakte dit tot een groot succes en hij liet de business groeien van 3 miljoen naar 50 miljoen dollar 

omzet per jaar. Gary sprak zijn grote fanbase aan als ‘Vayniacs’. Dat klinkt misschien gek, al dan niet een ietwat narcistisch. Toch had hij een punt. Het 

geven van een naam aan een groep versterkt de onderlinge band en de commitment aan de groep. Wanneer iets een naam heeft, is het echt.  
Niet voor niets zeggen we bij iets wat er niet toe doet dat het ‘geen naam mag hebben’. 

 “Umuntu ngumuntu ngabantu”  
(Een mens wordt pas mens door andere mensen)



Geschikt of ongeschikt?

De community van Djack Littel op Defensiefit.nl brengt mensen bij elkaar die 
zichzelf klaarstomen voor de fysieke standaard die defensie hanteert.

Djack is zelf jarenlang werkzaam geweest bij Defensie en heeft daarnaast in de 
spaarzame uurtjes zijn online platform met instructievideo’s, trainingsschema’s, 
voedingsadviezen en community online gezet.

Door de kracht van de community (waarin leden elkaar helpen) heeft hij zijn 
uren enorm kunnen beperken en was zelfs in staat om zijn fulltime baan te 
verruilen voor een fulltime inkomen uit zijn onderneming.



Happy Single Moms

Een besloten community biedt een veilige omgeving voor je leden om kwetsbaar te 
durveb zijn. Dit geldt ook voor de community met Happy Single Moms van Myra de Wildt. 

Myra is door haar eigen ervaring gemotiveerd om mensen die in eenzelfde situatie zitten 
bij elkaar te brengen, te verbinden en elkaar te laten helpen. Denk bijvoorbeeld aan 
vragen van alleenstaande moeders over alimentatie, wat te doen bij de verjaardag van je 
kind en hoe leg je bijvoorbeeld aan je kind de situatie met papa uit.

Vaak vinden we meer begrip, steun en praktische hulp voor de uitdagingen in  
ons leven bij andere ervaringsdeskundigen, dan bij de geschoolde  
specialisten. Herkenning leidt hier tot vertrouwen en  
vertrouwen leidt tot ontspanning. 

“Those who have a strong sense of love and 

belonging have the courage to be imperfect”  
- Brené Brown -



 

Harm van Wijk heeft met zijn community voor beleggers een 
prachtige combinatie van coaching en community opgezet.

Hij verrijkt zijn online cursussen om te leren beleggen met 

een community van actieve beleggers die trends  
bespreken, vragen beantwoorden, inzichten delen en in 
zekere zin ook ‘angst wegnemen’ (emotie).

De beurs is altijd in beweging en dus leent  
deze markt zich perfect voor een lidmaatschap. 



Deel 2 Je eigen community starten
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6 Nadelen van 
Facebook 

Ga je een eigen online community starten? Dan 
raad ik je aan om een eigen platform te starten. 
We noemen dat ook wel “Owned media”

Hoewel Facebook groepen ideaal zijn om snel 
een online community te starten zitten er toch 
enkele grote nadelen aan het gebruik van een 
extern platform zoals Facebook voor je 
community.

Hier vind je een overzicht van valkuilen bij 
Facebook communities. Het is goed om deze te 
overwegen voordat je met community building 
start. Zodra de sneeuwbal namelijk gaat rollen 
wordt het lastiger om deze te verplaatsen.



Facebook is een social media platform, 
bedoeld voor de actualiteit. Daarom zie 
je de meest actuele berichten bovenaan 
in de timeline.

Facebook is niet zozeer een forum 
waarin overzicht centraal staat. Er zijn 
geen categorieën of een andere vorm 
van sortering. Alle berichten staan in een 
lange lijst onder elkaar. Dat maakt 
zoeken lastig en vermindert de waarde 
van je community omdat nieuwe 
gebruikers de historie niet zien.

Op Facebook zijn groepen maar een 
klein radertje in het geheel. Iemand die je 
community wil bezoeken, moet inloggen 
op Facebook en wordt daar 
geconfronteerd met een ecosysteem van 
afleidingen. 

Er zijn letterlijk honderden ‘attention 
grabbers’ om je Facebookgroep heen die 
je leden afleiden van je community. 
Hierdoor krijgt je community niet de 
onverdeelde aandacht die het verdient.

Afleiding Overzicht

Wanneer je nieuwe leden toevoegt aan 
je Facebookgroep, komen zij binnen in 
de waan van de dag. Ze zien de 
gesprekken die op dat moment spelen. 
Dat maakt het heel moeilijk om je eerste 
klantervaring te optimaliseren. 

Deze eerste ervaring is extreem 
belangrijk. Je wilt meteen de toon goed 
zetten en het meest warme bad mogelijk 
bieden. Ook assosciëren mensen 
Facebook met ‘gratis’ en dat doet 
afbreuk aan je klantervaring.

De eerste indruk

Platformen zoals Facebook staan bekend 
om hun soms negatieve karakter 
(nepnieuws, politieke discussies etc.). 
Deze negatieve tendens kan overslaan op 
hoe gebruikers van de site zich voelen. 

We gaan ons pessimistischer gedragen 
wanneer we andermans pessimisme om 
ons heen ervaren. Daar moet je voor 
waken. Je wilt een feelgood community, 
waar je gebruikers energie van krijgen en 
waar ze met plezier naar terugkeren. 

Negativiteit

Facebook geeft je weinig controle. Je 
kunt geen berichten sturen naar leden, 
banners plaatsen, je eigen vormgeving 
hanteren, je eigen Gamificatie toepassen 
of content sorteren. 

Ook ben je afhankelijk van de koers die 
Facebook zet. Zo startte Facebook ooit de 
fanpages als dé plek voor je community. 
Al snel kregen deze een ondergeschikte 
rol en moest je steeds meer betalen om 
je fans te bereiken. Facebook wordt 
steeds meer een Pay-to-Play-platform.

Controle

Alle content in je community staat op 
Facebook en niet op jouw website. Je 
kunt het zien als borrowed media en dat 
is gevaarlijk omdat je volledig afhankelijk 
bent van de wil en wensen van Facebook. 

Owned media wordt steeds belangrijker. 
Voor een gezonde business moet je zelf 
de controle hebben over je achterban en 
virtueel vastgoed. Je mag niet afhankelijk 
zijn van één grote partij. Als Facebook 
omvalt, moet jij niet omvallen.

‘Borrowed media’

1 2 3

4 5 6
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Ik adviseer je om je community op je eigen domein te 
huisvesten in een eigen, veilige omgeving waar jij zelf de 
controle over hebt. 

Vaak zorgt de afbakening binnen een niche community 
voor meer vertrouwen. Mensen met onzekerheden of 
ouders met gehandicapte kinderen bijvoorbeeld, zullen 
meer willen delen in een besloten community met enkel 
lotgenoten dan in een openbare omgeving. Hier durven 
zij de kwetsbaarheid te tonen die noodzakelijk is voor 
intiemer contact en daarmee echte verbinding.

Sinds de AVG wet is het voor jou als ondernemer 
eveneens belangrijker geworden om zorgvuldig met 
privacygevoelige informatie van je klanten om te gaan. 
Ook je gebruikers zullen in verband met privacy-
vraagstukken huiverig zijn om zich helemaal bloot te 
geven op een openbaar platform. 

Community op 
je eigen domein



Forum meets social media

Ik raad je aan om een traditioneel forum te combineren met een modern social media 
platform. Je hebt dan het overzicht van een forum (boards) en de snelle engagement 
van social media. Zo kun je werken met profielen, tagging, likes en notificaties. 

Wanneer iemand je bijvoorbeeld tagt of je bericht leuk vind, krijg jij daar een 
notificatie (rode bolletjes) van. Het zorgt ervoor dat je eerder terugkeert naar het 
betreffende topic en ook eerder geneigd ben om te reageren, mede omdat je 
persoonlijk aangesproken wordt. 



Faciliteer vriendschappen

Nog persoonlijker wordt het wanneer je leden ook de mogelijkheid 
geeft om elkaar binnen het platform privéberichten te laten sturen.  

Ook kun je jouw leden de optie geven om binnen je community 
groepen te maken. Zo gebruiken wij regio groepen om ondernemers 
ook offline binnen de provincy met elkaar in contact te brengen.

Wij zijn er al meerdere malen getuige van geweest dat op deze 
manier vriendschappen onder leden ontstaan.

Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.  
- Francis Bacon -



Maak het laagdrempelig

Wrijving vermijden en laagdrempeligheid bieden is essentieel voor interactie. In een community is een ‘like’ geven bijvoorbeeld  
vrijwel de meest moeiteloze vorm van input leveren. Natuurlijk ga je liever verder dan dat en ontvang je ook berichten in je community. 

De eenvoud van je editor is hiervoor belangrijk. Denk maar eens aan de meest succesvolle social media platformen ter wereld  
(Facebook, Twitter, Pinterest en Instagram) en hoe je daar supersnel een bijdrage mee kunt toevoegen.  
Het zijn kleine velden waar je niets meer hoeft in te vullen naast de content zelf.  
Geen persoonlijke gegevens, geen titel, geen categorie, geen opmaak etc.  
 
Alles draait om snelheid en gemak. 



Maak het visueel

Ook is het belangrijk om je media, zoals 
afbeeldingen, los te halen van je content. 

Wanneer je gebruiker afbeeldingen toevoegt, 
moeten deze centraal staan. Het begeleidend 
schrijven is van secundair belang voor de lezer. 

Ook dat hoort bij deze tijd. Steeds meer krijgt 
visuele social media de overhand. Afbeeldingen 
bevatten meer emotie dan tekst en ze zijn sneller 
te delen. 

Daarom is het aan te raden om ook pinboards / 
moodboards te gebruiken in je community. 
Deelnemers willen graag foto’s van hun creaties 
delen (podium, erkenning). Daar zijn ook Pinterest 
en Instagram groot mee geworden. 

Hier zie je bijvoorbeeld een pinboard in een 
community voor veganisten (Goherbie). Zij delen 
hun eigen creaties inclusief het recept.

“An atheist, a vegan and a crossfitter walk 

into a bar, I know this because they told 

everyone within 2 minutes…”



Deel 3 Engagement
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Een succesvolle online community staat of valt met de 
hoeveelheid engagement. Je community moet ‘leven’ en 
daarvoor zullen je gebruikers actief moeten deelnemen. 
Hiervoor kun je Gamificatie gebruiken.

Gamificatie is een luxe woord voor het aanbrengen van een 
spelelement in je bedrijf, product of dienst. In korte tijd is dit 
fenomeen van vooruitstrevend naar een onmisbaar 
ingrediënt van elke marketingstrategie van een moderne 
organisatie gegaan. 

Gamificatie de ultieme manier om variabele beloningen 
voor je gebruikers te creëren. Je maakt er een spelletje van 
om je community / ledensite zo veel en zo juist mogelijk te 
gebruiken. 

Zo kun je zorgen dat het voor jouw gebruikers een 
gewoonte wordt om actief deel te nemen.

Goed gedrag belonen 
door Gamificatie



Direct actief vanaf de onboarding

Voor een succesvolle onboarding (de eerste keer inloggen) is het belangrijk dat een  
gebruiker zo snel mogelijk bewust actief wordt. Dat kan al door in te loggen en  
content te consumeren, maar het liefst door actief iets toe te voegen, 

Dit kan met kleine, laagdrempelige stapjes. Vraag je gebruiker bijvoorbeeld direct om zijn profiel compleet te maken. We noemen deze perceptie van 
voortgang ook wel endowed progress (een geschonken voorsprong). Vraag je leden, naast het voltooien van hun profiel bijvoorbeel ook om zich alvast 
kort voor te stellen. Een gebruiker scoort hiermee tevens zijn/haar eerste beloning in de vorm van karmapunten.



Social Learning Theory

In onze community kun je verschillende hoeveelheden punten verdienen voor allerlei activiteiten, zoals het plaatsen van berichten, reageren, het krijgen 
van likes, het meedoen aan challenges, het geven van het juiste antwoord etc. Wij noemen dit karmapunten maar je kunt het natuurlijk noemen zoals je 
wilt. Je score wordt naast je profielfoto getoond en er is een leaderbord waarin de meest actieve (lees: meest waardevolle) gebruikers worden getoond. 
Ook dat geeft weer een spelelement. 

Gebruikers halen voldoening uit het bijdragen aan een community waarbij ze zich betrokken voelen. Professor Albert Bandura noemt dit de 'social 
learning theory'. Hij stuitte op het feit dat mensen analyseren waarvoor andere leden van de groep worden beloond en al snel geneigd zijn om dat 
gedrag over te nemen. Leden zonder karmapunten en/of trophy’s zullen eerder geneigd zijn om deze te behalen als ze het gevoel willen krijgen dat ze 
er echt bij horen. Hoe raar of kinderachtig dit ook klinkt, we zien dagelijks in de praktijk dat dit zeer effectief is.



Daag je leden uit!

Met Challenges (uitdagingen) zorg je voor een nog groter ‘spelelement’ in je community.  
Hier zie je bijvoorbeeld een wedstrijdje in onze community rondom het schrijven van artikelen. 

Op die manier zijn we met z'n allen met hetzelfde doel bezig en zet iedereen (dankzij de 
gezamenlijke stok achter de deur) grote stappen vooruit met zijn business. Tevens zijn er prijzen te 
verdienen, bijvoorbeeld voor wie de meeste artikelen schrijft of het langste artikel publiceert..

Natuurlijk kun je deze theorie op allerlei branches toepassen. Zit je in de voeding / gezondheid, 
dan kun je mensen bijvoorbeeld uitdagen om een maand geen suiker te eten of te detoxen. Zit je 
in de interieurbranche, dan kun je gaan voor een challenge met foto's van een bepaald product in 
een interieur. En zo is er altijd wel wat te bedenken.

Niets is zo aanstekelijk als het voorbeeld.  
- François de la Rochefoucauld -



Haal je leden terug

Wil je jouw leden betrokken houden? Speel dan in op hun Fear 
of Missing Out (FOMO) en haal ze terug naar je community.

Een e-mail met de melding dat er een nieuwe bijdrage is 
geleverd in een topic dat jij interessant vindt of dat iemand je 
heeft getagd, haalt jou als gebruiker weer terug.

Een ‘Weekly digest’ kan eveneens wonderen doen. Stuur 
bijvoorbeeld eens per week (geautomatiseerd) een e-mail naar 
je leden met daarin een samenvatting van de hoogtepunten in 
je community (populairste topics, nieuwe challenges, het 
actuele leaderbord, etc.). 

Ook kun je jouw support zoals een FAQ, contactformulier of 
zoals LiveChat integreren zodat je alles onder 1 dak houdt. Je 
traint je leden dan om je ledensite te gebruiken en je voorkomt 
een volle mailbox.



Creëer fans en supergebruikers

Naarmate je gebruikers meer gebruik maken van je community en actiever gaan bijdragen, worden 
het op een gegeven moment supergebruikers. Dit zijn je meest loyale en waardevolle leden. Ze 
dragen direct bij een het succes van je community. 

Dat doen ze in de vorm van het plaatsen van content, het helpen van anderen en het aanbevelen 
van je community (als ambassadeur). Het is zaak dat je deze supergebruikers gaat voeden, 
koesteren en stimuleren om jou te helpen bij de groei en de kwaliteit van je community. 

Je kunt leden in de community ook meer betekenis geven door ze de status van  
‘moderator’ te geven. Ze krijgen dan de mogelijkheid om het forum mede te  
beheren en voelen de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.  
Wanneer je een moderator badge toevoegt kunnen andere leden deze  
status ook zien. Dat is weer een vorm van erkenning. 

All of your customers are partners in your mission."  
~ Shep Hyken ~



Heb je inspiratie gekregen uit dit e-book en wil je aan de slag met je 
eigen online community?

Huddle is de ideale alles-in-1 e-learning en community building 
software voor jouw doelgroep.

Enkele voordelen van Huddle:

•  Snel online, geen technische kennis nodig
•  Plaats je Huddle community op je eigen domeinnaam
•  Community forum, profielen, like buttons e.a. social media opties
•  Gamification technieken voor meer engagement in je community
•  Organiseer challenges, beloon je leden met trophy’s en meer
•  Incl. e-learning platform voor al je digitale programma’s
•  Mobile proof design voor een ideale weergave op mobiel
•  Plaats video’s, afbeeldingen, audio, content en (pdf) bijlages
•  Verdeel je programma’s in handige modules en lessen
•  Beveilig je programma’s met verschillende membership-levels

Nu direct je eigen 
community opzetten?

https://thehuddle.nl/trial
https://thehuddle.nl/trial
https://thehuddle.nl/trial
https://thehuddle.nl/trial
https://thehuddle.nl/trial

