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Communicatieprofessionals als verbinders 
Verbinden: daar draait het om in de hedendaagse praktijk van veel 
communicatieprofessionals. Verbindingen maken tussen jouw organisatie en haar 
stakeholders. Communities kunnen daarbij een effectief instrument zijn.  
 
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want:  
Hoe zorg je dat iedereen in een community kennis met elkaar gaat delen?  
Is het mogelijk om draagvlak te creëren in zo’n sociaal netwerk?  
En wat is de laatste stand van zaken op gebied van community management?  
  

Programma 
Je bent welkom in een masterclass van twee dagen vol opdrachten, theorie en 
strategie 
 
Op dag 1 ga je aan de slag met de theorie van verschillende community typen en -
strategieën. Je leert welk community concept en –platform daar het beste bij past. Je 
analyseert goede en minder goede voorbeelden. Je oefent met bestaande casussen en je 
legt ze steeds naast je eigen praktijk. 
 
Op dag 2 kijk je naar de rol van community manager. Je leert hoe je een community 
strategie in praktijk brengt. Je krijgt een praktisch stappenplan om community leden te 
activeren en faciliteren. Ten slotte leer je manieren om te meten hoe actief en succesvol je 
community is. 
 

Resultaat 
Je legt de basis voor de strategie van jouw organisatie 
• Je weet wat community management is en wat het voor je organisatie kan betekenen. 
• Je kent verschillende community typen. 
• Je kent de verschillende groeifasen van een community. 
• Je herkent goed- en minder goedwerkende communities. 
• Je kunt een community management strategie opstellen. 
• Je weet wat je moet doen om een succesvolle community te realiseren. 
• Je hebt een eigen visie op de rol van community manager. 

 
 

Studiemateriaal 
Deze masterclass is praktisch ingericht 
Je werkt met je eigen leerdoelen en praktijkvoorbeelden. De docenten laten je zien dat 
community management verschilt van social media management. Sociale media maken deel 
uit van de toolkit van een community manager. Toch gebruik je bij community management 
ook veel andere communicatiekanalen: bijeenkomsten, WhatsApp, e-mail, besloten fora en 
eigen online platforms. 
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Voor wie? 
Verdieping voor verbinders 
Ben jij een ervaren communicatieprofessional? En wil je leren hoe je de verbinding maakt 
tussen jouw organisatie en haar stakeholders? Zowel intern als extern? Dan ben je van 
harte welkom. Deze tweedaagse masterclass gaat namelijk over het verbinden van mensen 
rondom een gemeenschappelijk thema of een gemeenschappelijk belang.  
 
 

Praktische informatie 
Beroepsniveau:   3 / 4 
Duur:     2 dagen van ieder 2 dagdelen  
Tijden:     van 9.00 tot 17.00 uur 
Aantal deelnemers:   5 - 12 deelnemers 
Certificaat:    ja 
Locatie:    Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist 
Data, kosten en aanmelden:  www.hilst.nl 
Meer informatie:   info@hilst.nl of bel (033) 450 50 00 
 
Je hebt de garantie dat de training altijd doorgaat, eventueel in een aangepast programma 
bij een klein aantal deelnemers. 
 
Wil je een in-company door ons laten verzorgen? Dat kan ook, jouw organisatie krijgt dan 
een training op maat. Of je kiest voor een individuele coaching op het thema van deze 
training.  
 
 


