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Voorwoord
In ontwikkelingslanden zijn straatkinderen een groot, complex en moeilijk aan te pakken probleem. Wereldwijd zijn er meer
dan 100 miljoen straatkinderen. In grote steden wonen soms tienduizenden kinderen permanent op straat.
Deze kinderen zijn volledig op zichzelf aangewezen en hebben vaak weinig tot geen kans om boven de armoedegrens uit te
stijgen. Omdat ze de hele dag moeten bedelen of kleine klusjes moeten uitvoeren om geld te verdienen voor eten kunnen ze
niet naar school en krijgen ze dus geen opleiding.
Theatermakers Marieke de Lange en Renske Hofman kwamen in aanraking met dit probleem en besloten een stichting op te
richten om de vicieuze cirkel waar deze kinderen zich in bevinden te doorbreken. Met behulp van theatervoorstellingen
vegroten zij het zelfvertrouwen van de straatkinderen en leggen ze contacten tussen verschillende lagen in de lokale
bevolking.
Een ontmoeting tussen mij, Marieke en Renske op een conferentie over ontwikkelingssamenwerking was de aanleiding voor
dit project. De stichting was ondertussen vier jaar oud en Marieke en Renske hadden allerlei verschillende projecten met
succes opgezet en afgerond. Hun activiteiten waren veel breder geworden dan puur de theatervoorstellingen met
straatkinderen.
Ze hadden echter het gevoel dat ze niet genoeg gebruik maakten van de mogelijkheden van het hedendaagse internet. Ze
wilden meer interactie met mensen die betrokken waren bij de stichting, via hun website en eventueel ook via andere
kanalen, en wilden graag een gedegen advies over hoe zij dit het beste konden aanpakken. Hieruit is een bachelor opdracht
voortgevloeid, waarvan dit verslag het resultaat is.
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Samenvatting
De doelstelling van dit project is het leveren van een bijdrage aan de vergroting van de bekendheid en deelname van
vrijwilligers aan de projecten van de Ubuntu Theatre Organisation, alsmede het mogelijk maken van communicatie tussen de
bestaande stakeholders. Om dit te bereiken wordt specifiek gekeken naar het hedendaagse internet en de mogelijkheden
daarvan.
De activiteiten en communicatiedoelen van de stichting en de mogelijkheden van het internet zijn geïnventariseerd.
Vervolgens is getracht de communicatiedoelen zo goed mogelijk te vervullen door middel van het gebruik van online
platforms.
Het resultaat bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een advies over welke bestaande online platforms de stichting het
best bij hun projecten kan gebruiken om met hun achterban te communiceren, alsmede hoe zij deze platforms het beste
kunnen gebruiken. Het tweede deel is een ontwerp voor een custom online platform, op basis waarvan zij een nieuwe site
zouden kunnen ontwikkelen.
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Summary
The objective of this project is to contribute to a wider recognition of and more participation of volunteers with the projects of
the Ubuntu Theatre Organisation, as well as enabling lines of communication between existing stakeholders. Specifically, the
current internet and its possibilities will be considered to achieve this.
The activities and communication goals of the foundation, as well as the possibilities of the internet have been recorded.
Online platforms have been considered to fulfill the communication goals.
The result consists of two parts. The first part is an advice on which existing online platforms best to use for communicating
with the stakeholders of their projects, as well as how best to use these platforms. The second part is a design for a custom
online platform, based on which they could develop a new website.
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Inleiding
De doelstelling van dit project is het leveren van een bijdrage aan de vergroting van de bekendheid van de Ubuntu Theatre
Organisation en het bevorderen van deelname aan hun projecten, alsmede het mogelijk maken van communicatie tussen
de bestaande stakeholders. Om dit te bereiken wordt specifiek gekeken naar het hedendaagse internet en de mogelijkheden
daarvan.
De Ubuntu Theatre Organisation is een in Amsterdam gevestigde stichting die zich het lot van straatkinderen in
ontwikkelingslanden aantrekt. De stichting is door twee theatermaaksters opgericht. Hun voornaamste bezigheid is het
opzetten van creatieve projecten, zoals theaterstukken, met straatkinderen in de hoofdrol. Het doel van deze projecten is het
doorbreken van het stigma dat straatkinderen geen waarde kunnen hebben in de maatschappij. De stichting organiseert
echter nog meer activiteiten in binnen en buitenland, die uiteindelijk allemaal het doel hebben de straatkinderenproblematiek
aan te pakken.
In het vooronderzoek van dit verslag zal geïnventariseerd worden welke soort projecten de stichting onderneemt en met
welke stakeholders zij te maken hebben. Er wordt gekeken naar de zwakke punten in de communicatie en welke wensen de
oprichtsters hebben wat betreft deze communicatie. Ook worden de meest gebruikte online communicatieplatforms en hun
sterke en zwakke punten in kaart gebracht. Op pagina 11 wordt verder ingegaan op wat in dit verslag precies met een
communicatieplatform bedoeld wordt.
Onder conceptgeneratie worden alle mogelijkheden bekeken hoe de eerder geïnventariseerde wensen vervuld zouden
kunnen worden, zonder een al te strenge selectie te maken. Daarna volgt onder marktonderzoek een inventarisatie van hoe
twee andere stichtingen om gaan met hun online communicatie. Dit is bedoeld om wat context te creëren die verder gaat
dan puur functionaliteit.
Onder platformkeuze wordt de keuze voor de beste platforms beargumenteerd, gevolgd door een schematische weergave
van de projecten van de stichting en de online platforms die zij er aan gekoppeld zouden moeten gebruiken.
Het hoofdstuk ontwerp custom platform bevat het ontwerp van een nieuw te ontwikkelen platform, zoals aanbevolen in het
hoofdstuk platformkeuze. In het hoofdstuk evaluatie worden de resultaten geëvalueerd aan de hand van een
gebruiksonderzoek en feedback van de opdrachtgever. Vervolgens wordt onder het kopje terugkoppeling de vraag
beantwoord in hoeverre aan de doelstelling van het project is voldaan. Ten slotte wordt in het nawoord nog een algemeen
advies gegeven over belangrijke aandachtspunten in het gebruik van sociale media.
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1. Vooronderzoek
Doelstelling van de stichting
In de statuten van de stichting, opgemaakt in 2006, staat de volgende doelstelling vermeld:
"De stichting heeft ten doel het stimuleren van de vorming, het identiteitsbeeld, het zelfbewustzijn, de weerbaarheid
en de zelfredzaamheid van minderjarigen wereldwijd en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn."
Dit geeft een redelijk beeld van de praktische doelstelling van de stichting, al is het wel wat breed neergezet. In realiteit
betreft het specifiek straatkinderen in landen waar veel straatkinderen voorkomen.
Minderjarigen in welvarende landen zoals Nederland worden niet door de stichting over het hoofd gezien, maar bij hen ligt de
doelstelling op het vlak van het vergroten van het wereldbeeld en de bewustwording van de straatkinderen-problematiek.

Activiteiten van de stichting
In de statuten van de stichting is het volgende opgenomen:
"De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren en verzorgen van, alsmede het deelnemen
aan theaterproducties, interactieve en educatieve projecten, educatieve programma's en internetactiviteiten."
Hier in worden duidelijk twee van de belangrijkste catagoriën van activiteiten genoemd waar de stichting zich mee bezig
houdt: theaterproducties en educatieve projecten. Daarnaast zijn er nog activiteiten die ruwweg onder te verdelen zijn in de
catagoriën fondsenwerving en continuïteit. Onder continuïteit wordt verstaan het behouden, danwel vergroten van de
naamsbekendheid, het in contact blijven met sponsoren en vrijwilligers, enzovoorts.
De meeste activiteiten bestaan uit een vast concept dat meerdere malen uitgevoerd wordt. De specifieke uitvoering van zo'n
concept zal een "project" genoemd worden. Alle projecten volgens hetzelfde concept zal een "projectvorm" genoemd
worden. Bijvoorbeeld: Het "Goed Bedoeld Festival" wordt twee keer per jaar door de stichting georganiseerd. Het
organiseren van het specifieke Goed Bedoeld Festival op 28 augustus 2011 heet een project, terwijl het Goed Bedoeld
Festival op zich een projectvorm is.
Dit verschil is belangrijk omdat later in dit verslag er per projectvorm oplossingen gegenereerd zullen worden. Je kunt je
voorstellen dat niet voor elk losse festival een nieuwe communicatiestrategie bedacht hoeft te worden. Omdat de opzet van
elk losse festival vergelijkbaar is, kan er een overkoepelende strategie bedacht worden. Deze overkoepelende strategie kan
dan steeds opnieuw toegepast worden op de projectvorm "Goed Bedoeld Festival".

Categorie theaterproducties
Performing Arts
Dit is de projectvorm waarmee de stichting opgestart is. De oprichtsters komen in contact met lokale organisaties die zich
bezig houden met straatkinderen en ondersteunen hen om een performing arts project op te zetten. Denk hierbij aan een
theatervoorstelling, filmproductie of muziek-tour, met straatkinderen in de hoofdrol.
Het doel van deze projecten is het vergroten van de kansen van de betreffende straatkinderen. Waarschijnlijk voor het eerst
in hun leven voelen zij zich tijdens dit project waardevol voor de gemeenschap, en ook de gemeenschap krijgt een totaal
andere kant van de normaal gesproken alleen maar lastige kinderen te zien.
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Bij de projecten worden personen uit alle lagen van de bevolking betrokken. Straatkinderen, ouders, lokale
partnerorganisaties, kunstenaars, maar ook de sociale dienst, de overheid, lokale scholen en bedrijven.

Categorie educatieve projecten
Wat is Waarde
Wat is Waarde is een bewustwordingsweek die gegeven wordt op Nederlandse basisscholen. Gedurende een hele week
staat de school in het teken van het bekend raken met en bewust worden van de problematiek rond straatkinderen. Er
worden presentaties gegeven en de leerlingen doen projecten. Het doel is het bewustzijn en de betrokkenheid van alle
betrokkenen ten opzichte van straatkinderen te vergroten.
De projectweek wordt grondig voorbereid in overleg met de
leidinggevenden en leerkrachten van de betreffende school. Ook
de ouders worden tijdens de projectweek bij de activiteiten
betrokken.
Ubuntu Academy
De Ubunty Academy zal dit jaar van start gaan. Op
deelnemende mbo's en middelbare scholen is het een project
voor leerlingen dat maximaal een maand duurt. De leerlingen
kunnen kiezen uit drie onderwerpen: een documentaire maken,
co-creation en ondernemerschap. Groepsgewijs voeren ze een
opdracht uit met betrekking tot dat onderwerp, en sluiten het
project af met een presentatie.
Het doel van het project is om de leerlingen meer te leren over
samenwerking, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. De
jongeren zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen project,
krijgen een podium om iets te presenteren wat hen écht bezig
houdt, en worden serieus genomen als co-creators van een
nieuwe wereld.

Poster voor één van de Performing Arts projecten

Categorie fondsenwerving
Goed Bedoeld Events
Er zijn werkgroepen gekoppeld aan projectlanden. (Ghana, Zuid-Afrika, Honduras, Indonesie) Deze werkgroepen organiseren
kleine events die ongeveer een dagdeel duren. De werkgroepen kiezen zelf de concrete uitvoering van de events. Denk
hierbij aan een picknick, filmvertoning of workshop.
Het doel van deze events is een mogelijkheid te geven voor mensen om de stichting te bezoeken, om in contact met de
stichting te zijn. Daarnaast is het een mogelijkheid om fondsen te werven.
Goed Bedoeld Festival
Het Goed Bedoeld Festival is een jaarlijks benefietfestival met live muziek, DJ's, spelletjes, informatievoorziening over de
stichting en allerlei wisselende activiteiten. Het is één van de grotere projectvormen waar de stichting zich mee bezig houdt.
Het doel is tweeledig. In eerste instantie fondsenwerving: er komt geld binnen door kaartverkoop en er kan op het festival
gedoneerd worden. Daarnaast zorgt zo'n groot evenement voor naamsbekendheid en is dit een uitgesproken kans voor
mensen om (beter) kennis te maken met het werk dat de stichting doet. Daar komen ook weer meer donateurs en
sponsoren uit.
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Een bijkomstigheid is dat betrokkenen bij de stichting (ook als ze bijvoorbeeld al sponsor of donateur waren) hier de
mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en contact te houden, wat positief is voor de binding die ze met de stichting
voelen. Dit vergroot de kans dat ze ook betrokken bij de stichting zullen blijven.
Investorsborrel
De Investorsborrel is een borrel voor bestaande en potentiele investeerders. Er wordt een presentatie gegeven over het werk
dat de stichting doet. Deels ter verantwoording (“waar is het geld heen gegaan?”) en deels ter inspiratie (“waarom zouden
we in jullie investeren?”).

Categorie continuïteit
Love Buzz
Love Buzz is een online en offline project, waarbij mensen in Nederland worden gestimuleerd om een creatieve groet te
maken voor straatkinderen. Dit kan een tekening, foto, collage, videogroet, etc. zijn. De groeten worden online gezet zodat
straatkinderen waar de stichting contact mee heeft gehad ze kunnen ontvangen. Ook worden ze tentoongesteld op het
Goed Bedoeld Festival.
Het doel van de Love Buzz is verbondenheid creëren tussen rijk en arm, en betrokkenen bij de stichting een mogelijkheid te
geven actief voor het gezamenlijke doel van hen en de stichting bezig te zijn.
Festivalpromotie
De stichting is op veel festivals aanwezig met een kraampje waar, afhankelijk van het festival, verschillende dingen te doen
zijn. Zo is er een wensmuur (plak een wens op), een wensput, de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief,
donaties te doen, informatie te krijgen over projecten, enzovoorts.
Het doel van festivalpromotie is het onderhouden en vergroten van het netwerk. Mensen kunnen elkaar opnieuw ontmoeten
bij het kraampje, of voor het eerst met de stichting in aanraking komen. Een bijkomstigheid zijn eventuele donaties.

Stakeholders van de stichting
Hierboven zijn alle activiteiten van de stichting opgesomd, maar
uiteindelijk draait het natuurlijk om de mensen die met de
stichting te maken hebben. Deze mensen worden stakeholders
genoemd.
De oprichtsters
Renske Hofman en Marieke Janna de Lange hebben de
stichting opgericht, zijn de enige twee mensen die in dienst zijn
van de stichting en zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten.
Straatkinderen
De kinderen waar het uiteindelijk om draait. Kinderen die in arme
landen permanent op straat leven en weinig kansen hebben.
Externe partijen in doelgebieden
Alle lokale partijen die met de Performance Art-projecten te
maken hebben. Bijvoorbeeld lokale theatermakers,
hulporganisaties en de lokale overheid.
Deelnemers aan "Wat is Waarde"-projecten
De basisschool kinderen.
Betrokkenen bij "Wat is Waarde"-projecten
Bijvoorbeeld ouders en leerkrachten.

Poster voor een Goed Bedoeld festival
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Deelnemers aan "Ubuntu Academy"-projecten
De jongeren.
Betrokkenen bij "Ubuntu Academy"-projecten
Bijvoorbeeld vrienden en docenten.
Ambassadeurs
Invloedrijke personen die hun netwerk of bekendheid ter beschikking stellen.
Investeerders
Die voor grotere bedragen en langere tijdsduur met de stichting in zee gaan.
Donateurs
Die bijvoorbeeld een specifiek project gesponsord hebben.
Vrijwilligers
Mensen die actief voor de stichting aan de slag gaan, bijvoorbeeld door te helpen met flyeren of door als muzikant op het
Goed Bedoeld Festival te staan, zonder daar geld voor terug te krijgen.
Betrokkenen
Mensen die terugkerend evenementen van de stichting bezoeken, meedoen aan acties (zoals Love Buzz) of reageren op één
van de websites of social media profielen van de stichting.
Potentiele geinteresseerden
Hieronder valt iedereen die de stichting nog niet kent maar er mogelijk mee in aanraking zou kunnen komen. Denk hierbij aan
festivalgangers die een Ubuntu kraampje tegen komen of bijvoorbeeld iemand die met een vriend mee gaat naar een Goed
Bedoeld Festival, maar de stichting zelf nog niet echt kent.

Wensen van de stichting
Wat al snel duidelijk wordt is dat de stichting veel verschillende soorten projecten doet en met nog meer verschillende
stakeholders te maken heeft. Dat wordt al gauw een onoverzichtelijke operatie voor de twee oprichtsters. Ze zijn al wel
begonnen met het gebruiken van een blog, Facebook en Twitter, maar zijn niet allebei even betrokken bij het creëren van
updates.
Op dit moment worden er regelmatig updates over de projecten van de stichting op Facebook en Twitter gezet, al is de
hoeveelheid updates sterk afhankelijk van wie van de oprichtsters een project leidt. Er zijn geen richtlijnen voor het plaatsen
van updates en er wordt ook niet bijgehouden hoeveel en wat er gepost wordt, en hoeveel reacties er op komen. De
oprichtsters zijn zich er van bewust dat er waarschijnlijk meer uit het internet te halen is en hun wens is dus meer waarde te
halen uit de mogelijkheden die het huidige internet biedt.
Er is behoefte aan een duidelijk en gestructureerd advies over welke online platforms zij het best kunnen gebruiken, maar
ook hoe ze deze platforms het best voor zich kunnen laten werken.
Het uiteindelijke doel van het gebruik van deze platforms is het vergroten van de participatie van alle stakeholders waardoor
er meer geld binnen komt en er meer projecten uitgevoerd kunnen worden. Deze wens is duidelijk en voor de hand liggend,
maar ook ontzettend breed en niet specifiek. We bekijken daarom de door de stichting aangegeven wensen per projectvorm
en per stakeholder.

Wensen per projectvorm
Performing Arts
• Informeren: Informatie over de projecten moet voor verschillende partijen duidelijk beschikbaar zijn. (Dit is nu al zo op de
website, maar kan misschien beter.)
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• Delen: Deelnemers aan de Performing Arts projecten en samenwerkende organisaties kunnen zelf hun voortgang en
resultaten online delen. De projecten worden transparant gemaakt en andere stakeholders (geïnteresseerden, donateurs)
kunnen de projecten op de voet volgen.
• Binden: Geïnteresseerden kunnen zich op een bepaalde manier "aansluiten" bij de Ubuntu Movement.
• Fondsenwerving: Er wordt meer geld binnen gehaald voor deze projecten.
Wat is Waarde
• Onafhankelijkheid: Wat is Waarde moet een lespakket worden waarbij de oprichtsters van de stichting zelf niet meer nodig
zijn.
Ubuntu Academy
• Delen: Deelnemers aan de Ubuntu Academy kunnen zelf hun voortgang en resultaten online delen.
• Samenwerken: De deelnemers kunnen online samenwerken aan hun projecten.
• Fondsenwerving: De deelnemers hebben een platform om zelf hun fondsen mee te werven.
Goed Bedoeld Events
• Samenwerken: De vrijwilligers moeten samen kunnen organiseren.

Creatieve projecten in het kader van Love Buzz
Goed Bedoeld Festival
• Promotie: Het festival moet onder de aandacht gebracht worden.
Investorsborrel
• Informeren: De investeerders moeten geinformeerd kunnen worden.
• Betrokken maken: De investeerders voelen zich betrokken bij de stichting.
Love Buzz
• Samenwerken: Een werkgroep moet samen de Love Buzz kunnen organiseren.
Festivalpromotie
• Binding: Mensen op festivals moeten zich online aan de stichting kunnen verbinden.
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Wensen per stakeholder
De oprichtsters
Geen wensen.
Straatkinderen
De straatkinderen hebben niet altijd volledig duidelijk wat de stichting is. Ze kennen degene met wie ze werken (meestal één
van de twee oprichtsters), maar daar houdt het ook bij op. Er is behoefte aan een duidelijke huisstijl, of manier om een
consistent beeld van de stichting te geven.
Externe partijen in doelgebieden
De bekendheid bij deze partijen kan beter. Eenduidige voorlichting over de stichting voor en tijdens de projecten zou een
vooruitgang zijn. De participatie van en communicatie met deze partijen zou over het algemeen genomen ook beter kunnen.
Deelnemers aan "Wat is Waarde"-projecten
De interactie met de kinderen is over het algemeen prima. Er is een speciale website voor de Wat is Waarde-projecten waar
veel informatie gevonden kan worden. Er is wel gebleken dat de deelnemers zelf behoefte hebben om dingen te kunnen
dóén en om te kunnen communiceren met de straatkinderen (waar hun project over gaat). Dat is op dit moment nog niet
mogelijk.
Betrokkenen bij "Wat is Waarde"-projecten
Bij deze stakeholder blijkt dat er veel interesse is om betrokken te blijven bij projecten van de stichting, maar dat niet doen.
Ze steken dus niet over van betrokkenen naar bijvoorbeeld donateur of vrijwilliger. Er is dus behoefte aan een manier om
deze stakeholder betrokken te houden bij de stichting.
Deelnemers aan "Ubuntu Academy"-projecten
De Ubuntu Academy is op dit moment in volle ontwikkeling en nog niet operatief. Daarom is er binnen dit verslag nog weinig
te zeggen over hoe het beter zou kunnen.
Betrokkenen bij "Ubuntu Academy"-projecten
Het moet voor de betrokkenen goed duidelijk worden wat voor stichting Ubuntu is.
Ambassadeurs
Bij persoonlijke ontmoetingen zijn ambassadeurs over het algemeen wel enthousiast, maar daar buiten is de participatie
ontzettend laag. Er is dus absoluut een grote wens om meer participatie te halen uit deze groep mensen. Er is ook een wens
om beter te weten te komen waarom zij in eerste instantie ambassadeur zijn geworden.
Investeerders
Er is één keer per jaar een investeerdersborrel en eens per twee maanden wordt via de e-mail een update verstuurd. Ook
hier geldt dat er interesse is om eerst te weten te komen waarom zij in de stichting investeren.
Donateurs
Het belangrijkste is dat de donateurs zich gewaardeerd voelen.
Vrijwilligers
Vrijwilligers moeten elkaar online kunnen vinden, online met elkaar kunnen communiceren.
Betrokkenen
Op dit moment zijn de betrokkenen vooral vrienden en bekenden. Ondanks dat de stichting al verschillende keren op de
nationale televisie, in grote tijdschriften en op grote events als TEDxAmsterdam met succes onder de aandacht is gebracht,
blijkt dat maar weinig mensen zich vervolgens ook aan de stichting verbinden en contact houden. Er is dus behoefte aan
een manier om mensen op een toegankelijke manier kennis te laten maken met de stichting, maar vooral ook ze
geïnteresseerd te houden, waardoor ze kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld donateurs en/of vrijwilligers.
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Potentiële geïnteresseerden
Hiervoor geldt hetzelfde als voor betrokkenen, potentiële geïnteresseerden moeten op een laagdrempelige manier kennis
kunnen maken met de stichting.
Ubuntu Team
Ten slotte is er nog behoefte aan een nieuw soort stakeholder waar op dit moment aan gewerkt wordt: het Ubuntu Team. Dit
is een organisatorische laag tussen de oprichtsters en de andere stakeholders. Het team zal uit drie of vier mensen bestaan.
Voor dit team, en de stakeholders waarmee zij in aanraking komen, is behoefte aan een online organisatorische structuur.
Dat wil zeggen een plek waar het team met andere stakeholders kan communiceren, taken kan verdelen, events kan
aankondigen, enzovoorts.

Online platforms
Om te kijken naar hoe we de wensen van de stichting het best kunnen vervullen volgt hier onder eerst een overzicht van de
belangrijkste hedendaagse online platforms. Met een online platform wordt elke service bedoeld waarmee mensen online
met elkaar kunnen communiceren. Sociale websites zijn de afgelopen vijf jaar ontzettend populair geworden en op een
incomplete lijst op wikipedia staan er zo al meer dan 200 genoemd (Wikipedia: List of social networking sites, 25-02-2012).
Om het overzichtelijk te houden staat hier een opsomming van de belangrijkste soorten platforms, met daarbij de
belangrijkste spelers in dat segment. Partijen die om bepaalde redenen overduidelijk niet van toepassing zijn, worden
achterwege gelaten. Bijvoorbeeld Qzone, na Facebook het grootste sociale netwerk met meer dan 480 miljoen
geregistreerde gebruikers, wordt niet in beschouwing genomen omdat de voertaal chinees is en de stiching in het verleden
en de nabije toekomst geen activiteiten in deze regio heeft.

Facebook, het populairste sociale medium in de westerse wereld
E-mail
Eén van de oudste en meest bekende sociale services. Je kunt ervan uit gaan dat alle stakeholders bekend zijn met e-mail
en een e-mail adres hebben.
Met name geschikt voor one-to-one en one-to-many communicatie. Groepsgesprekken via e-mail worden snel
onoverzichtelijk. Geschikt voor persoonlijke en privacy-gevoelige informatie. E-mails zullen niet snel per ongeluk online
komen te staan en zijn niet door derden te openen.
Qua inhoud met name geschikt voor onopgemaakte tekst en een beperkt aantal bijlagen. Grote (media-) bestanden kunnnen
soms niet ontvangen worden door ontvangst-limieten. (Wikipedia: Email attachment, 09-02-2012) Opgemaakte tekst en
ingevoegde foto's worden niet altijd goed weergegeven, afhankelijk van de e-mail software van de ontvanger.
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Welke provider of online e-mail service gebruikt wordt is irrelevant, e-mail is een universeel protocol.
Website
Nog een standaard in de online wereld die praktisch iedereen kent. Een website is een soort verzamel-platform, waar in
theorie alle functionaliteit van de andere sociale platforms in geïntegreerd zou kunnen worden. (Of dit verstandig is is een
andere vraag.)
Een website wordt over het algemeen gezien als het "thuis" van iets of iemand online. Vandaar ook de naam "home page".
Een website is dus in ieder geval geschikt voor het ontvangen van mensen, het geven van de eerste informatie en het
doorlinken naar verdere informatie. Daarnaast is de invulling van een website, zowel grafisch als qua inhoud, volledig vrij,
afhankelijk van de intentie ervan.
Waar de website gemaakt en gehost wordt is irrelevant, websites zijn universeel.
Weblog
Een soort online dagboek of reportage-platform. Het voordeel van
een weblog is dat het voor bezoekers interessant is om naar
terug te keren, omdat er steeds nieuwe informatie op verschijnt.
Een belangrijk kenmerk van een weblog is dat het vaak mogelijk
is om reacties te plaatsen op de berichten, wat een eenvoudige
manier van interactie mogelijk maakt.
Een weblog is snel, gemakkelijk en gratis op te zetten en bij te
houden, en er zijn veel mogelijkheden wat betreft de
functionaliteit, layout en grafische invulling van een weblog. Ook
is het gemakkelijk om allerlei media (audio, foto, video) te delen
via een weblog.
Er zijn een aantal grote sites die gratis weblogs aanbieden
(Blogger, Wordpress, Tumblr) (Online Marketing Trends: Top 10
blogging platforms, 21-09-2011), maar praktisch gezien maakt
het voor de gebruiker niet uit welke service gebruikt wordt.
Weblogs zijn universeel.
Micro-blog
Een blogservice waarbij alleen zeer korte berichtjes gepost
kunnen worden, doorgaans "status updates" genoemd. Een
voordeel van de micro-blog is dat gebruikers veel mensen of
instanties kunnen volgen zonder overspoeld te worden door
lappen tekst. In status updates zijn vaak links te vinden naar
foto's of artikelen die meer achtergrond-informatie geven voor
geïnteresseerden.
Ook is het mogelijk korte berichten aan personen te sturen.
(Zowel privé als openbaar.) Dit maakt een micro-blog tot een
many-to-many communicatie platform. Het is gemakkelijk om veel

Twitter, een micro-blog met korte updates

mensen te bereiken, veel nieuwe mensen te bereiken, en op grote
schaal over onderwerpen te praten en te lezen.
Er is eigenlijk maar één grote speler in het micro-bloggen en dat is Twitter. Twitter heeft een grote userbase en wordt
beschouwd als hét microblogging platform. (Twitter Blog: One hundred million voices, 08-09-2011) Echter, micro-blogging is
nog absoluut niet algemeen geaccepteerd en mensen die niet bekend zijn met het fenomeen staan er vaak wat huiverig of
zelfs zeer negatief tegenover. (Butteriss, 2011)
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Algemeen sociaal netwek
Dit zijn netwerken waarbij media-rijke status updates gemaakt kunnen worden van een grotere lengte dan de updates in een
micro-blog. Deze netwerken hebben vaak zeer brede opties. Je kunt als persoon contact leggen met een andere persoon,
maar je kunt ook een pagina aanmaken voor je band of bedrijf, of een discussiegroep starten. Het is mogelijk elkaars
updates te delen, op elkaars updates te reageren, evenementen te plannen, te chatten, privé berichten te sturen,
enzovoorts. Het is een many-to-many platform met zeer veel mogelijkheden.
Absolute marktleider op dit gebied is Facebook. (Rick, 2011) De acceptatie hiervan is zo groot dat zelfs ouders en
grootouders van de huidige internet-generatie tegenwoordig vaak een Facebook-profiel hebben. Het is nog niet zo wijd
verspreid als e-mail, maar het gaat wel die kant op. Het grootste sociale netwerk in Nederland is Hyves, maar dit wordt
vooral gebruikt onder de jeugd en heeft minder functionaliteit dan Facebook. Facebook is de afgelopen paar jaar met een
grote inhaalslag bezig tegenover Hyves en is ook in Nederland wijd geaccepteerd. Bij internationale projecten, zoals de
stichting veel doet, lijkt het niet verstandig om van Hyves gebruik te maken om dat Hyves buiten Nederland totaal geen
bekendheid geniet.
Een derde groot sociaal netwerk is LinkedIn. Deze service is meer gericht op het professionele segment en geeft je de
mogelijkheid je werkervaring en vaardigheden met mensen te delen. Op deze service is het echter evengoed mogelijk om
status updates te maken, evenementen te plannen en discussiegroepen aan te maken die meer professioneel gericht zijn.
Ten slotte is recentelijk Google+ gelanceerd. Het platform is grotendeels vergelijkbaar met Facebook, maar heeft nog niet
zo'n grote acceptatie. Echter, gezien de grootte van de naam van Google en de positieve eerste berichten is het een
belangrijk opkomend platform om in de gaten te houden.

Foursquare, een sociaal platform gebaseerd op lokatie-informatie
Location-based services
Een opkomend gebied in de online platforms zijn de location-based services. Dit zijn sociale netwerken die gebaseerd zijn
op de locatie van de gebruikers. De wijde verspreiding van gps-modules in mobiele telefoons heeft deze soort services
mogelijk gemaakt. Het idee van deze services is om informatie en acties te baseren op de locatie van de gebruiker. Je kunt
bijvoorbeeld zien of je contacten op hetzelfde feest zijn als jij, en een café kan je bijvoorbeeld een gratis drankje aanbieden
als je een bepaald aantal keer bij hem bent langsgeweest.
De grootste speler op dit moment in de location-based services is FourSquare. (Foursquare Blog: Holy smokes 10 million
people, 20-06-2011; Goff, 2011) Je kunt met FourSquare "inchecken" op bepaalde locaties of evenementen, en daarmee
kun je badges behalen of meedoen aan acties. Je locatie kan doorgestuurd worden naar andere sociale netwerken, zoals
twitter of facebook, om met je contacten te delen waar je bent.
Facebook heeft sinds kort ook de mogelijkheid om in te checken op locaties en evenementen, genaamd Facebook Places.
Gezien de gigantische user-base van Facebook is Facebook Places hiermee meteen een grote speler geworden in de
location-based services.
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Fundraisers
Dit zijn websites waar het mogelijk is om geld in te zamelen voor projecten. Doorgaans is het mogelijk informatie te geven
over het project, met tekst, foto's en video's. Je kunt precies aangeven waarvoor het geld gebruikt zal worden en wat je doel
is. Veelal zullen grote bedragen door een groot aantal kleine donaties ingezameld worden.
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2. Oplossingsgeneratie
In het traject naar het vinden van de beste uitwerkingen voor de wensen van de stichting wordt eerst in kaart gebracht welke
oplossingen er allemaal mogelijk zijn. Aangezien het uiteindelijke doel van het project het geven van een advies per
projectvorm is, zullen de oplossingen per projectvorm gegenereerd worden. De betrokken stakeholders zullen hierbij
meegenomen worden.
In dit hoofdstuk zullen slechts de mogelijke oplossingen worden opgesomd. In het volgende hoofdstuk zal worden
onderbouwd welke van de mogelijke oplossingen het beste toegepast zou kunnen worden.

Projectvormen
De onderstaande tabellen zijn ontstaan door de wensen van de stichting per projectvorm (blz. 8) uit te zetten tegen alle
online platforms (blz. 11) die deze wens zouden kunnen vervullen.
Performing Arts

Ubuntu Academy

Informeren Delen
Website

✓

Weblog
Sociaal
Netwerk
Micro Blog

Binden

Fondsen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Communiceren

✓

E-mail

✓

Sociaal Netwerk

✓

✓
✓

Hierin is meegenomen dat vrijwilligers elkaar online moeten
kunnen vinden, online met elkaar moeten kunnen
communiceren.

Micro Blog

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Goed Bedoeld Festival

Samenwerken

Micro Blog

✓

Sociaal

Goed Bedoeld Events

Platform

Website

Netwerk

✓

Samen Fondsen
werken

Weblog

Fundraiser

Coöperatie

Informeren Delen

Promotie

Communiceren

Website

✓

Weblog

✓

E-mail

✓

✓

Sociaal Netwerk

✓

✓

Micro Blog

✓

✓

Hierin is meegenomen dat vrijwilligers elkaar online moeten
kunnen vinden, online met elkaar moeten kunnen
communiceren.
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Investorsborrel

Love Buzz
Informeren

Betrekken

Samenwerken

Website

✓

Coöperatie

Weblog

✓

Platform

E-mail

✓

Sociaal Netwerk

Sociaal Netwerk

✓

Communiceren

✓
✓

Micro Blog

✓
✓

Festivalpromotie
Binding

Kennis maken

Website

✓

✓

Sociaal Netwerk

✓

E-mail

✓

✓

Hierin is meegenomen dat potentiële geïnteresseerden op
een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de
stichting.

Wat is Waarde
Eerder in dit verslag staat beschreven dat Wat is Waarde een op zichzelf staand lespakket moet worden. Dit is nu nog niet
zo. De deelnemers aan Wat is Waarde hebben behoefte om dingen te dóén, en ouders en andere betrokkenen hebben
interesse maar zouden vastgehouden moeten worden. Wát die deelnemers precies zouden kunnen gaan doen, en door
welke inhoud deze betrokkenen vastgehouden zouden moeten worden, dat heeft de stichting nog niet bepaald.
Het gaat op dit moment voor dit verslag te ver om te bepalen wat dit lespakket voor communicatiemogelijkheden nodig
heeft, terwijl het pakket nog niet volledig ontwikkeld is. Misschien is een online leeromgeving handig, misschien is het
genoeg om via een sociaal netwerk met de deelnemers in contact te zijn. Op dit moment is dat nog niet goed te zeggen.
Het vasthouden van de stakeholders nadat het Wat is Waarde project is afgelopen zal vooral neerkomen op hoe effectief er
gecommuniceerd wordt over de andere projecten. Als de andere projecten goed gecommuniceerd worden zal het
gemakkelijk zijn voor de stakeholders om informatie te vinden en zich in te zetten voor deze projecten.
Bovenstaande punten in acht nemend zal in dit verslag verder geen advies gegeven worden over Wat is Waarde.
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Overige stakeholders
Enkele stakeholders zijn niet per se gekoppeld aan een projectvorm. Deze worden daarom hier onder apart behandeld.
Ambassadeurs

Donateurs

Er is een wens om meer participatie uit deze doelgroep te

De wens voor de donateurs is dat ze zich gewaardeerd

halen. Een eerste verstandige stap daarbij is het

voelen. Dit is een erg persoonlijke aangelegenheid,

inventariseren wie de ambassadeurs precies zijn, en

waarvoor het nodig is een persoonlijke band met de

waarom zij zich aan de stichting verbonden hebben.

donateur op te bouwen. Ook hier is het dus een goede
stap om eerst te inventariseren wie de donateurs precies

Beter leren kennen
Sociaal Netwerk

✓

Micro Blog

✓

E-mail

✓

Betrokkenen

zijn, en waarom ze geld doneren aan de stichting.
Beter leren kennen
Sociaal Netwerk

✓

Micro Blog

✓

E-mail

✓

Ubuntu Team

Nogmaals, hetzelfde verhaal. De stichting is zich niet
bewust van waarom betrokkenen betrokken zijn bij de
stichting. Is het puur een vriendendienst dat ze interesse
tonen? Of is het meer? En zo ja, wat dan? Wat spreekt de
betrokkenen aan in de stichting, en in de communicatie
van de stichting? En wat juist niet?

Samenwerking
Community
Management Software

✓

Sociaal Netwerk

✓

Micro Blog

✓

Beter leren kennen
Sociaal Netwerk

✓

Micro Blog

✓

E-mail

✓
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3. Marktonderzoek
Behalve het puur kijken naar de mogelijkheden van de beschikbare online communicatieplatforms leek het me ook
waardevol om te inventariseren hoe andere stichtingen, die waarschijnlijk tegen dezelfde problemen aanlopen als de Ubuntu
Theatre Organisation, hun communicatie geregeld hebben. Daarvoor heb ik van twee stichtingen een vertegenwoordiger
geïnterviewd.

De 1% Club
De eerste stichting was de 1% Club. De 1% Club is een platform waarop initiatiefnemers ontwikkelingsprojecten kunnen
pitchen om geld in te zamelen. Het gaat doorgaans om kleine tot middelgrote projecten, met een budget van enkele
honderden tot enkele duizenden euro's. De nadruk ligt op het persoonlijke aspect: de initiatiefnemer is verplicht foto's te
plaatsen van de voortgang van het project en de locatie wordt openbaar gemaakt, zodat donateurs of geïnteresseerden
persoonlijk de voortgang kunnen komen bekijken. Het is interessant om op te merken dat het een vrij jonge stichting is (4
jaar oud) die met weinig mankracht (4 mensen in dienst) ontzettend succesvol is en veel gedaan krijgt.
Wat erg goed duidelijk was tijdens het gesprek met de 1% Club is dat hun focus bij het communiceren volledig ligt op de
community en niet op het promoten van de projecten. Ze zijn zich erg goed bewust van wie hun doelgroepen zijn, waarom
die doelgroepen zich in de stichting interesseren en waar die doelgroepen zich bevinden. Zo communiceerde de stichting
vroeger veel via Hyves, maar nu meer via Facebook, omdat de mensen verhuisd zijn naar Facebook.

Een gedeelte van de website van de 1% Club
Ook wordt er op gelet dat er voor ieder wat wils is. Sommige mensen zijn alleen geïnteresseerd in een maandelijkse
nieuwsbrief, terwijl anderen misschien wel een paar uur per week vrijwilligerswerk wilen doen, en weer anderen iets daar
tussenin. De 1% Club zorgt dat al deze groepen op gepaste manier worden aangesproken. Sommige updates zullen meer
aansluiten bij de die-hards, en sommige meer bij de oppervlakkig geïnteresseerden.
Naar eigen zeggen bestaat hun online communicatie voor 90% uit geven. Dat wil zeggen, het delen van video's of links die
te maken hebben met onderwerpen waar hun doelgroepen interesse in hebben. Denk hierbij aan inspirerende
ontwikkelingsprojecten of het succesvol runnen van een stichting. Slechts 10% van hun communicatie gaat dus over
zichzelf, over het promoten van hun projecten en over het vragen van hulp (in natura) van hun community.
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Verder hanteert de 1% Club een systeem waarbij de vrijwilligers veel verantwoordelijkheid dragen. Er is een
communicatieplan, geschreven door en vanuit de ervaring van vrijwilligers, dat geüpdate wordt wanneer het incompleet of
verouderd blijkt te zijn. Dit plan schrijft exact voor met welke toon en achtergrond er gecommuniceerd wordt en wordt op elk
communicatieplatform gevolgd. De stichting is zich dus ontzettend goed bewust van wat ze willen uitstralen en door dit
commicatieplan is hun boodschap via alle kanalen éénduidig.

Stichting Heppie
De tweede stichting waar ik mee gesproken heb is Heppie. Heppie is een
stichting die vakantiekampen organiseert voor kinderen die om uiteenlopende
redenen extra aandacht nodig hebben. Deze stichting ligt qua doelstelling wat
verder van de Ubuntu Theatre Organisation af, maar is overeenkomstig in dat
ze een kleine kern hebben (drie werknemers) en een grote hoeveelheid
vrijwilligers managen (zo'n 500).
Bij Heppie lijkt het zich bewust zijn van de manier van communiceren wat
minder dan bij de 1% Club, maar ook hier wordt aandacht besteed aan het
communiceren vanuit de kernwaarde van de stichting: "Ieder kind verdient
aandacht." Verder wordt aandacht besteed aan het transparant zijn. Bij het
maken van beslissingen binnen de stichting wordt altijd online een heldere
uitleg gegeven, met als doel de vrijwilligers en andere betrokkenen het gevoel
te geven geïncludeerd te worden.

Aandachtspunten
Het eerste wat opvalt is dat, ondanks dat de vrijwilligers niet de reden zijn dat
deze stichtingen zijn opgericht, er wel veel aandacht wordt besteed aan hoe er
met hen gecommuniceerd wordt. De vrijwilligers voelen zich betrokken bij de
stichting omdat er transparantie en inspraak mogelijk is over het reilen en zeilen
binnen binnen de organisatie.
Verder viel bij de 1% Club op dat zij zich ontzettend goed bewust zijn van wie
hun vrijwilligers en donateurs zijn. Een eerste aandachtspunt voor de Ubuntu
Theatre Organisation is dus: zorg dat je een goede band en open
communicatie hebt met je stakeholders.
Ten tweede viel bij de beide stichtingen een grote helderheid op over hun
kernwaarden en missie. Dit komt terug in al hun interacties. Een tweede
Gedeelte van de website van

aandachtspunt is dus: wees je bewust van je kernwaarden en zorg dat dit terug

stichting Heppie

komt in je interacties.
Ten slotte viel bij de 1% Club nog op dat ze een succesvol stage-systeem

hebben waarbij vrijwilligers grote verantwoordelijkheden op zich nemen. De Ubuntu Theatre Organisation heeft aangegeven
ook graag een beweging te willen worden, waarin niet alleen de oprichtsters het initiatief nemen. Zij kunnen dus iets leren
van de mensen bij de 1% Club, die niet bang zijn verantwoordelijkheid uit handen te geven, maar wel nauwkeurig een
communicatieplan bij houden zodat nieuwe vrijwilligers snel kunnen instromen.
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4. Platformkeuze
Zoals bij de oplossingsgeneratie bleek, en natuurlijk ook te verwachten was, zijn de meeste wensen door het gebruik van
een aantal verschillende platforms te vervullen. Dat betekent echter niet dat elk van deze platforms ook een goede keuze
zou zijn. Daarom is hieronder uiteengezet welke platforms het best gebruikt zouden kunnen worden, en waarom.

Projectvormen
Performing Arts
Bij informeren staat alleen de optie website aangekruist. Nu kan een weblog natuurlijk ook wel gebruikt worden om
informatie te verspreiden, maar in dit geval is er behoefte aan consistentie. Nieuwe partijen waar de stichting mee gaat
samenwerken moeten snel een duidelijk beeld van de stichting kunnen krijgen. Dit kan het best gedaan worden met een
statisch medium, een standaard website dus.
Het delen van de projecten is een andere zaak. Hierbij draait het juist om vaak veranderende informatie, waarbij het
belangrijk is dat de informatie up-to-date is. Een weblog ligt dus meer voor de hand.
Maar er komt veel bij deze projecten kijken. Ze duren vaak maanden, er is behoefte om mensen aan de projecten te binden
en om fondsen te werven. Een gewone weblog biedt misschien te weinig functionaliteit om de volledige breedte van deze
projecten te bestrijken, en het geheel overzichtelijk te houden.

Performing Arts
Website

Custom Platform

Facebook, Linkedin, Twitter

Stakeholders die de stichting nog
niet (goed) kennen kunnen hier
heldere informatie vinden over de
Performing Arts-projecten. Hoe
het werkt, waar het voor bedoeld
is en wat de rol van de stichting
en verschillende stakeholders hier
in is.

Alle projecten zijn snel terug te
vinden. Informatie en media met
betrekking tot de projecten kan
gedeeld worden. Bezoekers
kunnen een account aanmaken
en projecten steunen.

Updates van het custom platform
kunnen in enkele klikken via deze
platforms gedeeld worden.

Aangezien dit de core-business van de stichting is, is het verantwoord om hier in te investeren om te zorgen dat deze
projecten echt goed vertegenwoordigd zijn. Het zou verstandig zijn om een eigen platform te ontwikkelen. Een website
waarop elk losse Performing Arts project goed te vinden is.
Per project is sowieso de mogelijkheid aanwezig om weblogs te schrijven, maar tegelijk moet het voor geïnteresseerden
mogelijk zijn om een account aan te maken, waarmee de gebruiker zelf kan bepalen op welke manier hij of zij het project wil
steunen. Dit kan beginnen met het abonneren op een nieuwsbrief en het reageren op blogposts, maar moet naadloos over
kunnen gaan in het aanmelden voor het bieden van praktische hulp of het overmaken van geld.
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Al deze functies zijn los van elkaar wel te vinden in bestaande blogsoftware, maar omdat het cruciaal is dat dit een naadloze
ervaring wordt voor de gebruiker en de hele stichting gebaseerd is op het voltooien van deze projecten, is het aan te raden
dit op maat te laten maken.
Sociale media vervullen een secundaire rol in het delen van de projecten. Er is simpelweg te weinig ruimte en tijd op deze
platforms om alle informatie goed te kunnen overbrengen. Daarom is het verstandiger om de sociale media te gebruiken om
links naar de daadwerkelijke content te delen. Deze functionaliteit is in elke blog of website gemakkelijk te implementeren.
Ubuntu Academy1
Wat informeren betreft geldt bij de Ubuntu Academy projecten hetzelfde als bij de Performing Arts projecten: met name voor
mensen die nog totaal niet met de stichting in aanraking zijn gekomen, zoals de ouders van jongeren die deelnemen aan
Ubuntu Academy, moet een plaats zijn waar zij snel en duidelijk kunnen vinden wat de Ubuntu Theatre Organisation precies
is. Een statische website ligt hier dus weer voor de hand.
Voor de deelnemers van Ubuntu Academy is het nodig dat zij hun voortgang met elkaar en met anderen kunnen delen, dat
ze kunnen samenwerken en dat zij fondsen kunnen werven voor hun projecten. De oprichtsters geven zelf aan de voorkeur
te hebben voor een digitale leeromgeving, een nieuw te ontwikkelen platform, ongeveer zoals hierboven beschreven voor de
Performing Arts projecten. Echter, dit gaat in tegen de algemene wens van de oprichtsters om de activiteiten van de stichting
meer door de community te laten dragen.
Het is een gemakkelijke valkuil om tieners te onderschatten. De huidige generatie tieners, en alle generaties na hen, zijn van
kinds af aan opgegroeid met computers en vrij toegang tot het internet. Het is niet vreemd als ze op hun zestiende aan hun
derde weblog bezig zijn. Het is dan erg beperkend, en onlogisch, om deze jongeren te verplichten via één bepaald platform
te werken, dat ze alléén voor dit project nodig hebben en wat daarna geen waarde meer voor ze heeft.

Website (statisch)

Website (up to date index)

Mensen die indirect in aanraking komen met
Ubuntu Academy projecten (ouders, kennissen)
kunnen hier heldere informatie vinden over wat
Ubuntu Academy inhoudt.

Een overzicht van alle projecten die de jongeren
zelf opgezet hebben. Inclusief een korte
omschrijving, contact informatie en een link naar
de website van het project.

Ubuntu Academy

Weblog Platform

Fundraising Platform

Leer de jongeren een eigen weblog opzetten om
hun project te presenteren.

Leer de jongeren zelf online geld op te halen.

In plaats daarvan, geef ze een spoedcursus (voor degenen die dat nodig hebben) in algemeen beschikbare tools. Gebruik
om de voortgang van projecten te delen veelgebruikte blog-software. (Op dit moment: Wordpress, Blogger.) Om geld op te
halen één van de nederlandse fundraising sites, de 1% Club of PayPal. (De deelnemers hebben een goede leeftijd om
verantwoordelijk met PayPal, op dit moment het grootste online betaalplatform, om te leren gaan.) Voor samenwerking
hebben ze waarschijnlijk nieteens nieuwe tools nodig, aangezien ze dit op deze leeftijd toch wel doen.
1

De inhoud en vormgeving van het Ubuntu Academy lesprogramma wordt op dit moment opnieuw bepaald. Het advies dat hier wordt ge-

geven is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Aanpassingen in het lesprogramma zouden eventueel kunnen leiden
tot het minder relevant worden van dit advies.
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Laat de deelnemers dus zelf een weblog opzetten, met daar op alle informatie over hun project. Op die manier dragen zij
echt hun eigen project uit en zijn ze er echt zelf verantwoordelijk voor. Om toch de binding met de stichting te houden kan
op de website van de Ubuntu Theatre Organisation een index gemaakt worden met alle projecten die onder het Ubuntu
Academy label uitgevoerd zijn. Een doorzoekbare database met informatie over de projecten, die de jongeren aanleveren,
vanwaar geïnteresseerden doorgestuurd worden naar de project-weblogs.
Door de Ubuntu Academy op deze manier op te zetten maken de oprichtsters een stap die ze eerder nog niet gelukt is: het
daadwerkelijk overdragen van de movement naar de community. De projecten zullen aan de stichting gekoppeld zijn, maar
kunnen nog lang na het aflopen van de Ubuntu Academy op eigen houtje voortgezet worden.
Goed Bedoeld Events
De vrijwilligers die deze events organiseren moeten met elkaar kunnen samenwerken. Aangezien dit vrij kleine events zijn is
dat niet zo'n moeilijke opgave. Er moeten dingen besproken kunnen worden, eventueel bestanden uitgewisseld kunnen
worden en eventueel taken gepland kunnen worden. Een speciaal co-creatie platform hiervoor gebruiken zou overkill zijn.
Om het de vrijwilligers zo gemakkelijk mogelijk te maken ligt het voor de hand om algemeen bekende platforms te gebruiken.
Het alom bekende Linkedin kan gebruikt worden om een algemene discussiegroep voor alle Goed Bedoeld Events te
maken, en een subgroep voor elk individuele project. Daarnaast kan door de gratis Linkedin-applicatie Manymoon te
installeren gebruik gemaakt worden van een project-structuur binnen Linkedin. Er kunnen bestanden gedeeld worden en
taken aan mensen toebedeeld worden.

Goed Bedoeld Events
Facebook, Linkedin, Twitter

Fundraising Platform

Stel vrijwilligers aan elkaar voor. Vertel iets over
de personen. Maak een persoonlijke connectie.

Een projectleider maakt de vrijwilligers wegwijs
met de applicatie en stuurt het organisatieproces. Manymoon kan hierbij een handige tool
zijn om taken te plannen, maar een goede tool
geeft nog geen garantie voor een goed proces.
Daar is de projectleider verantwoordelijk voor.

Voor het contact maken tussen de vrijwilligers ligt het ook voor de hand om bekende sociale media te gebruiken, zoals
Facebook, Twitter en Linkedin. Welke daarvan gebruikt wordt is niet echt relevant en zal bepaald worden door de voorkeur
van de vrijwilligers.
Er zijn bij de stichting op dit moment geen duidelijke richtlijnen over het uitvoeren van deze projecten. Een online platform
kan in zo'n geval maar beperkt een oplossing bieden om dit tot een succes te brengen. De crux zit hem in hoe de
organisatie zelf is opgezet. Zou er, zoals aanbevolen, gebruik gemaakt worden van Linkedin, dan is het cruciaal dat er
iemand is die de discussiegroepen en projecten overziet. Deze moderator moet met de tools om kunnen gaan en de
vrijwilligers uit kunnen leggen hoe ze werken. Deze persoon kan ook centraal staan bij het introduceren van de vrijwilligers via
sociale netwerken. Bij voorkeur is dit ook de persoon die inhoudelijk een overzichts-functie heeft in de Goed Bedoeld Events.
Goed Bedoeld Festival
Wat betreft het communiceren tussen vrijwilligers geldt hierbij hetzelfde als bij de Goed Bedoeld Events: het ligt voor de hand
om platforms te gebruiken waar de vrijwilligers toch al gebruik van maken, zoals Twitter en Facebook. Iemand bovenin de
hiërarchische structuur zal de vrijwilligers via deze netwerken aan elkaar voor moeten stellen.
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Op het gebied van promotie hoeft de stichting weinig te veranderen. Het belangrijkste is om op zo veel mogelijk plaatsen
gezien te worden. Hiervoor hoeft dus ook geen specifiek platform gekozen te worden, in dit geval geldt ‘meer is beter’. Dus
schrijf een nieuwsbericht over het festival, verspreid de link naar dit artikel via twitter, maak een event aan op Facebook en
nodig daar alle Ubuntu-vrienden voor uit, en stuur een uitnodiging aan het gehele mail-bestand.
Echter, hierbij moet men waakzaam zijn voor een grote valkuil. Het punt "promotie" is slechts één klein onderdeeltje van de
gehele communicatiestrategie en moet ook als zodanig behandeld worden. Als de hierboven genoemde kanalen
voornamelijk voor promotie gebruikt worden, kan dit al snel als vervelend ervaren worden en contra-productief gaan werken.

Goed Bedoeld Festival

Facebook, Linkedin, Twitter

Website, Facebook, Linkedin, Twitter

Stel vrijwilligers aan elkaar voor. Vertel iets over
de personen. Maak een persoonlijke connectie.

Ontwerp een mooie uitnodiging. Schrijf een
achtergrondartikel. Maak events aan op
Facebook en Linkedin. Deel alles regelmatig
(doch met mate) via sociale netwerken.

Het internet is een communicatiemiddel en werkt volgens dezelfde regels als alle communicatie. Het alleen maar promoten
valt te vergelijken met het uitnodigen van vreemdelingen voor je verjaardagsfeest. Als je dat één keer per jaar doet kijken
mensen je alleen maar vreemd aan. Als je vervolgens maar door blijft praten over jezelf en blijft vertellen over je geweldige
verjaardagsfeest zullen ze je al snel de rug toe keren. Aan de andere kant, als je begint met interesse te tonen en een jaar
lang een relatie met iemand opbouwt zal diegene met plezier een avond voor je feest vrij maken.
Waar het op neer komt is dit: het is goed mogelijk om effectief je eigen projecten online te promoten. Maar deze effectiviteit
is niet zo zeer afhankelijk van het ontwerp van je uitnodiging, als wel van de sterkte van de relatie die je als stichting hebt met
de uitgenodigde.
Investorsborrel
Bij investeerders gaat het waarschijnlijk om een iets zakelijker publiek dan bij het Goed Bedoeld Festival, maar in grote lijnen
komt het op hetzelfde neer. In een zakelijke omgeving is het waarschijnlijk het meest gepast om de investeerders met een
regelmatige nieuwsbrief (bijv. eens in de twee maanden) op de hoogte te houden over wat er met hun investering gebeurt.
Maar wat het betrekken van deze investeerders betreft is het belangrijk ze ook persoonlijk te leren kennen. Sociale
netwerken en micro-blogs zijn hier een ideale tool voor. Veel zakenmensen hebben al lang de voordelen van sociale media
ontdekt en het is dan ook niet vreemd elkaar op te zoeken op Facebook of Linkedin. Gebruik deze tools om bij te houden
waar de investeerders mee bezig zijn, spreek ze regelmatig op een informele manier aan.

Investorsborrel, Ambassadeurs
E-mail

Facebook, Linkedin, Twitter

Hou de investeerders met een nieuwsbrief op de
hoogte van wat er met hun geld gebeurt.

Maak informeel contact met de investeerders.
Wees geïnteresseerd. Doe eens iets voor de
investeerder zonder er iets voor terug te
verwachten. Bouw een relatie met de
investeerder op.

23

Waarschijnlijk is het aantal inversteerders behapbaar en het zal dus niet ontzettend veel tijd kosten om het contact met deze
personen warm te houden, en ze individueel een beetje te leren kennen. Bied eventueel eens een dienst aan vanuit de
stichting aan deze mensen. Is er misschien iemand uit het Ubuntu-netwerk die iets voor ze kan betekenen?
De beste manier om investeerders bij de stichting te betrekken is om een tweezijdige relatie te creëren. Zo krijgen de
investeerders het gevoel dat ze écht iets voor hun investering terug krijgen.
Love Buzz
Net als de Goed Bedoeld Events is Love Buzz een project wat organisatorisch niet ontzettend veel om handen heeft.
Daarom is ook hiervoor Linkedin, plus de applicatie Manymoon, een goede keus, als ook de sociale netwerken om de
vrijwilligers met elkaar in contact te brengen.

Love Buzz

Facebook, Linkedin, Twitter

Fundraising Platform

Stel vrijwilligers aan elkaar voor. Vertel iets over
de personen. Maak een persoonlijke connectie.

Een projectleider maakt de vrijwilligers wegwijs
met de applicatie en stuurt het
organisatieproces. Manymoon kan hierbij een
handige tool zijn om taken te plannen, maar een
goede tool geeft nog geen garantie voor een
goed proces. Daar is de projectleider
verantwoordelijk voor.

Festivalpromotie
Qua kennismaking staat de eerste indruk van de stichting centraal. De allereerste indruk krijgen eventuele geïnteresseerden
natuurlijk al persoonlijk, tijdens een festival of evenement. De vraag is dus hoe de eerste online indruk, als de persoon weer
thuis is en achter de computer zit, ook zo goed mogelijk gemaakt kan worden. Er kunnen een aantal dingen gedaan worden
om hier voor te zorgen.

Festival Promotie

Website
Vang bezoekers op met een
video of stuk tekst die helder en
beknopt beschrijft wat de Ubuntu
Theatre Organisation doet.
Presenteer de bezoeker
vervolgens een beperkt aantal
duidelijke stappen om meer over
de stichting te weten te komen,
of zich aan de stichting te binden.

Website, Facebook,
Linkedin, Twitter
Zorg voor een consistent en
herkenbaar beeld. Gebruik overal
hetzelfde beeldmerk en dezelfde
beschrijving.

E-mail
Laat een geïnteresseerde zijn/
haar e-mail adres opschrijven.
Stuur diezelfde avond nog een
bedankmailtje in persoonlijk
taalgebruik, met een beperkt
aantal duidelijke stappen om
meer over de stichting te weten
te komen, of zich aan de stichting
te binden.

Ten eerste, zorg ervoor dat je goed vindbaar bent op alle platforms. Google de naam van de stichting. Wat komt er als eerst
naar boven? Zorg voor een consistente naamgeving en omschrijving van de stichting op verschillende platforms, zodat
bezoekers zeker weten dat ze goed zitten. Zorg voor een duidelijke uitleg van de stichting gericht aan bezoekers die voor het
eerst op de website komen. Als iemand een visitekaartje of sticker mee naar huis heeft gekregen, zorg dat het beeldmerk
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consistent is op alle platforms. Als je online niet goed te vinden bent is de kans groot dat een geïnteresseerde persoon na
die dag nooit meer aan je denkt.
Het laten opschrijven van een e-mail adres van de geïnteresseerde is in dit soort gevallen een waterdichte strategie. Stuur,
liefst diezelfde avond nog, een korte e-mail naar deze persoon met een bedankje en links naar alle plaatsen waar de
stichting online te vinden is. Alles staat hierbij in het kader van het de persoon zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Dit laatste is ook meteen een goede manier om mensen zich aan de stichting te laten binden. Via hun e-mail adres zijn ze
altijd bereikbaar, maar de kans is ook groot dat ze via de sociale netwerken die zij gebruiken contact maken met de
stichting. Vanaf dat moment krijgen ze dus automatisch updates via deze kanalen.

Overige stakeholders
Ambassadeurs
Ambassadeurs zijn in principe ook investeerders, maar zij investeren in plaats van geld hun netwerk of bekendheid. Daarom
verwijs ik hiervoor naar de strategie onder "Investorsborrel".
Donateurs
Donaties kunnen op verschillende manieren binnen komen. Direct via de website, maar de projecten van de stichting worden
ook op de 1% Club gezet als er geld voor nodig is. De 1% Club is een soort combinatie van een fundraiser en een sociaal
netwerk. Op dit moment worden door de stichting wel veel updates neergezet maar er vindt weinig interactie plaats.
Elke keer als iemand geld doneert via de 1% Club is dat te zien als een soort status update. Een goede eerste stap zou zijn
om elke keer als dat gebeurt een persoonlijk bedankje te schrijven als comment daar op. Dat kan eventueel aangevuld
worden met een vraag naar wat deze persoon interessant vindt aan het project, of wat heeft gemaakt dat hij geld wilde
geven.
Het doel is om een gelijkwaardige conversatie op gang te krijgen en om feeling te krijgen bij wat voor mensen zich tot de
stichting aangetrokken voelen en waarom. Hierin kan het elkaar opzoeken via een sociaal netwerk of micro blog een extra
hulpmiddel zijn.

Donateurs, Betrokkenen
Facebook, Linkedin, Twitter
Gebruik deze platforms om op brede schaal
interesse te tonen in je volgers. Begin vragen te
stellen: waarom volg je de Ubuntu Theatre
Organisation? Zorg dat je je ook mengt in de
reacties. Leer je community kennen.

Gebruik persoonlijke kennissen om er achter
te komen wat zij wel en niet interessant vinden
aan de stichting, en waar zij de stichting in
zouden willen steunen. Gebruik dit om de
communicatie van de stichting de richting in te
sturen die mensen interessant vinden.

Betrokkenen
De stichting geeft aan dat dit op dit moment nog een kleine groep is, vooral vrienden en bekenden. Dat maakt deze groep
echter wel een zeer waardevolle bron van informatie. Het zijn mensen die het waarschijnlijk niet erg vinden om eerlijk
antwoord te geven op vragen over wat zij nou eigenlijk van de stichting vinden en waarom ze er betrokken bij zijn. Omdat dit
persoonlijke bekenden zijn is het niet logisch om hier voor te schrijven op welke manier die vragen het best gesteld kunnen
worden.
Aan de andere kant heeft de stichting wel meer dan 1.600 likes op hun Facebook pagina. Ten eerste kan met de
administrator tools van Facebook uitgezocht worden hoeveel mensen daarvan actief zijn, oftewel reageren of posten op de
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pagina, en hoe het verloop van de activiteit in de afgelopen tijd is gegaan. Vervolgens kan er begonnen worden met het
opstarten van een conversatie met deze 1.600 mensen. Een logisch begin is het vragen waarom ze de Ubuntu Theatre
Organisation volgen, of ze donateur/vrijwilliger zijn en waarom wel/niet. Dit kan oneindig door gaan met vragen waar ze de
stichting graag heen zouden willen zien gaan, wat ze van de projecten vinden, enzovoorts.
Door te blijven reageren op mensen die reageren in de comments zullen mensen zich gehoord gaan voelen, en meer delen.
Op deze manier kun je veel van ze te weten komen. Met name over wat ze van de stichting verwachten en wat ze nodig
hebben om iets voor de stichting te doen.
Het Ubuntu Team
Het Ubuntu Team is een team wat op dit moment nog niet bestaat en waarvan daarom ook nog niet bekend is hoe het
precies moet gaan functioneren. Afhankelijk van dat functioneren moet een goede online vorm gekozen worden die daarbij
aansluit. Die kan varieren van e-mail voor eenvoudige communicatie, tot de Linkedin planning applicatie die al eerder
genoemd is, tot een op zichzelf staand community management platform.
Gezien het gebrek aan informatie hierover op dit moment zal over het Ubuntu Team verder geen advies gegeven worden.
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5. Resultaten

✓

Ubuntu Academy

✓

Goed Bedoeld Events

✓

✓

E-mail

✓

Fundraising Platform

LinkedIn

✓

Blog Platform

Facebook

✓

Twitter

Custom Platform

Performing Arts

LinkedIn + Manymoon

(Statische) Website

Al deze adviezen kunnen samengevat worden in onderstaande tabel:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Investorsborrel

✓

✓

✓

✓

Love Buzz

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ambassadeurs

✓

✓

✓

✓

Overige Stakeholders

✓

✓

✓

Goed Bedoeld Festival

Festival Promotie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Deze tabel geeft in één oogopslag weer welke online platforms het best gebruikt kunnen worden voor welke projectvormen.
De tabel kan op twee manieren uitgelezen worden, en geeft daardoor op twee verschillende manieren informatie.
Ten eerste kan er per projectvorm gekeken worden welke online platforms het best gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij
“Investorsborrel” staat aangegeven dat Facebook, LinkedIn, Twitter en E-mail gebruikt moeten worden. Als op een gegeven
moment blijkt dat er eigenlijk alleen met de investeerders gecommuniceerd wordt via e-mail, kan met behulp van deze tabel
geconcludeerd worden dat er meer aandacht aan hen besteed moet worden via de sociale netwerken.
Ten tweede kan er per online platform gekeken worden voor welke projectvormen het gebruikt zou moeten worden. Zo valt
er bijvoorbeeld bij het plaftorm Facebook op dat het gebruikt zou moeten worden in combinatie met acht projectvormen,
maar ook dat bij slechts twee van die projectvormen (Performing Arts en Goed Bedoeld Festival) Facebook als promotie
platform gebruikt zou moeten worden. Voor alle andere projectvormen is Facebook puur bedoeld om contacten te leggen en
te onderhouden met, en tusssen de stakeholders. Dit geeft dus aan dat er op Facebook ongeveer drie keer zo veel
aandacht besteed zou moeten worden aan contact leggen met mensen als aan het promoten of delen van de eigen
activiteiten.
Bij de beide manieren van het uitlezen van de tabel geldt dat als er niet meteen duidelijk is hoe een platform gebruikt zou
moeten worden, dat snel terug te zoeken is in één van de schema’s in het hoofdstuk Platformkeuze.
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6. Ontwerp Custom Platform
In het hoofdstuk Platformkeuze is aanbevolen om voor de Performing Arts projecten een custom platform te (laten)
ontwikkelen. In dit hoofdstuk zal een ontwerp gemaakt worden voor dit platform. Dit ontwerp zal de functionaliteit en layout
van de website omvatten. Het uiteindelijke grafisch ontwerp, gebruik van huisstijl, kleur, lettertypes, enzovoorts, valt buiten
de omvang van dit project.

Analyse

Overzicht pagina

User Center

Algemene informatie
Overzicht van de projecten
Links naar meer informatie over Ubuntu

Persoonlijke informatie
Berichten (tussen users)
Abonnementen (op nieuwsbrieven)

Project Pagina

Informeren

Binden

Statisch:

Voortgang:

“Like” een project

Algemene informatie

Projectleiders (blogs, foto’s, updates)

Nieuwsbrief (abboneren ja/nee)

Begroting

Deelnemers (updates van

Comments plaatsen

Medewerkers (wie heeft

de straatkinderen zelf)

Doneren

welke rol in dit project)

Supporters (donaties, tweets,

Natura hulp bieden

comments van externen)

Een bezoeker komt binnen op de homepage, wat een overzichtpagina is van alle lopende en afgeronde projecten. Vanaf
daar kan hij naar het User Center, of naar de Project Pagina van een specifiek project.
In het bovenstaande diagram is in kaart gebracht wat de inhoud van de verschillende pagina’s zou moeten zijn. Dit is
gebruikt als basis voor het maken van concepten van de verschillende pagina’s.
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Concepten
Overzichtspagina
De overzichtpagina is de eerste pagina die bezoekers zien. Op deze pagina staat het overzicht van de verschillende
projecten centraal. De bezoeker moet snel kunnen zien welke projecten er lopen, en hebben gelopen, en over welk project
hij meer informatie wil. Door op één van de projecten te klikken komt hij op de projectpagina, welke verderop in dit hoofdstuk
verder is uitgewerkt. Hoe de projecten tentoongesteld worden maakt voor de functionaliteit niet zo veel uit. Het kan in een
lijst (horizontaal of verticaal), in een mozaïek, in een slideshow of in een soort wolk van project-foto’s.

Omdat dit de pagina is die bezoekers het eerst zien is het belangrijk dat er een herkenbaar logo in beeld staat en een stuk
tekst met algemene uitleg over de projecten van de stichting. Zo voorkom je dat je nieuwe bezoekers kwijt raakt doordat ze
niet begrijpen waar de site over gaat.
Elk van deze concepten vervult in principe de benodigde functionaliteit. De oprichtsters kunnen dus naar hun voorkeur een
keus maken en dat concept verder laten uitwerken. In dit verslag wordt deze pagina niet verder uitgewerkt.
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Gebruikers center
Het gebruikers center is een pagina vooral
bedoeld voor administratieve doeleinden van
bezoekers met een gebruikers-account. De
bezoeker moet er zijn persoonlijke informatie
kunnen aanpassen, berichten kunnen sturen
naar andere gebruikers en zijn abbonementen
op nieuwsbrieven kunnen aanpassen.
Het is mogelijk om hier allerlei fancy ontwerpen
voor te gaan maken (zoals het adresboekje
rechtsonder), maar dat maakt een pagina als
deze alleen maar minder overzichtelijk. Een
simpele layout met twee kolommen (zoals het
concept links boven) ligt meer voor de hand. In
de linker kolom staat de navigatie, in de rechter
kolom kunnen de gegevens aangepast worden.
Uiteraard moet uit consistentie-overwegingen ook hier weer duidelijk het logo van de stichting aanwezig zijn. Deze pagina is
in dit verslag niet verder uitgewerkt.
Project pagina
De project pagina is de pagina waar de bezoeker het meeste tijd zal doorbrengen. Zoals in de analyse te zien is heeft deze
pagina twee doelen: informeren en binden. Het informeren bestaat uit twee onderdelen: statische informatie, zoals de locatie
en insteek van het project, en updates over de voortgang van het project. Daarnaast is het ook hier voor de consistentie
weer belangrijk dat het logo van de stichting duidelijk zichtbaar is.
In het concept “Columns” zijn drie kolommen gemaakt voor verschillende
soorten informatie. De linker kolom beslaat de helft van de pagina en
bevat de updates over het project en de statische informatie. De tweede
kolom is een soort nieuws-ticker waarop kleine updates te zien zijn, zoals
een melding dat iemand een reactie of tweet over het project heeft
geplaatst. In de rechter kolom staan de mogelijkheden voor interactie
vanuit de bezoeker, zoals de mogelijkheid om geld te doneren.
Het concept “Blog” is gebaseerd op de meest standaard
layout van een weblog. Onder het logo staat een paginabreed menu welke voor de navigatie zorgt. De updates
komen in een lijst onder elkaar te staan met een titel en
een fotootje. In de rechter balk staat een kalender om
updates terug te zoeken, met daar onder mogelijkheden
voor interactie.
Het concept “Media” heeft als doel om vooral visueel
aantrekkelijk te zijn. Een groot deel van de pagina
wordt gevuld door een recente foto of video van het
project. Dit zorgt meteen voor een sterke emotionele
reactie bij de bezoeker. Rechts op de pagina is ruimte
voor een lijst van links naar updates, welke openen in
het media-vak. Onder het media-vak is ruimte voor de
interactie mogelijkheden.
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Het concept “Slider” werkt als een soort slideshow. Als de pagina geopend wordt kan de bezoeker meteen de meest
recente update lezen. Naast deze grote update zijn twee kleinere updates te zien, die aangeven wat de vorige en volgende
update zijn. Door op pijlen aan de zijkant van de pagina te klikken kan genavigeerd worden tussen de verschillende updates.
Als er naar rechts wordt geklikt wanneer de meest recente update zichtbaar is krijgt de bezoeker de statische informatie te
zien. Onderaan de pagina is een kleine balk over voor de interactie-mogelijkheden.
De concepten “Timeline” en “Stream” lijken erg op
elkaar. Aan de linkerkant is een kolom welke
gereserveerd is voor navigatie. De kolom aan de
rechter kant is gereserveerd voor de interactiemogelijkheden. Er blijft in het midden een brede
kolom over voor zowel de statische informatie als
de updates. (Afhankelijk van wat wordt gekozen in
de navigatie.)
In het concept “Stream” is een stroom van onder
elkaar staande updates te zien. De eerste alinea
van de update is meteen te lezen.
In het concept “Timeline” is een tijdlijn te zien met
kleinere updates. In eerste instantie is er een
kleiner deel van een update te lezen, maar doordat
er meer updates te zien zijn krijgt de bezoeker in
één oogopslag een beter overzicht van wat er in de
afgelopen tijd heeft plaatsgevonden.
Voor beide concepten geldt dat de volledige
updates gelezen kunnen worden door er op te
klikken. De update opent dan in een lightbox welke
het grootste deel van de pagina beslaat.

Conceptkeuze en detaillering 1
Het concept “Blog” biedt met slechts twee kolommen beperkte ruimte voor de interactie-mogelijkheden die de basis van dit
ontwerp zouden moeten zijn. Het is natuurlijk mogelijk om reactie-mogelijkheden onderaan de updates te maken, maar de
nadruk ligt op het lezen van de updates en dit is daarom geen sterk concept.
Hetzelfde geldt voor het concept “Media”. Hoewel veel ruimte voor beeldmateriaal kan zorgen voor een emotionele respons
bij de bezoeker, blijft hij precies dat: een passieve bezoeker die beeldmateriaal tot zich neemt. De Ubuntu Theatre
Organisation heeft op dit moment al een website die er prachtig uit ziet en juist het verlangen naar meer interactie met de
bezoeker was de aanleiding voor dit project. Een concept zoals deze, waar de bezoeker niet aangezet wordt tot deelnemen,
schiet dus zijn doel voorbij.
Het concept “Slider” is zwak op een ander punt, namelijk het geconstateerde probleem dat het voor nieuwe bezoekers niet
altijd overzichtelijk is wat de stichting precies doet. Omdat er steeds maar één update is beeld is, is het in dit concept bijna
onmogelijk om een goed beeld te krijgen van wat er over het hele project genomen gebeurd is.
De twee resterende concepten, “Columns” en “Timeline”/”Stream”, zijn verder uitgewerkt. Met het oog op het snel
overzichtelijk maken wat er globaal gebeurt binnen een project heeft de variant “Timeline” een streepje voor op de variant
“Stream”. Daarom is gekozen om door te gaan met het concept “Timeline”.
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Beide concepten hebben een
kolom aan de rechter kant die
volledig gericht is op interactie
vanuit de bezoeker. Deze ziet
daar zijn eigen naam en
profielfoto plus de opties om het
project te “liken” en om de
nieuwsbrief te ontvangen.
Verder naar onder in de balk
staan mogelijkheden om geld te
doneren en om natura hulp te
bieden aan het project.
Het concept “Columns” heeft
links een brede kolom met aan de
bovenkant een horizontaal
navigatie-menu. In deze kolom
staan onder elkaar de updates, of
de statische informatie als de
bezoeker daarvoor kiest.
In de ticker staan korte berichtjes die de laatste interactie met het project weergeven. Elke keer dat er een donatie gedaan
wordt, een reactie wordt geschreven of iemand een link naar het project tweet wordt de ticker automatisch geupdate. De
ticker is dus vooral bedoeld om de laatste interacties weer te geven.
Het concept “Timeline” heeft
links een kolom specifiek voor de
navigatie. De knoppen kunnen
daardoor een stuk groter zijn, wat
ervoor zorgt dat het voor de
bezoeker een stuk duidelijker is
welke informatie er allemaal op
de website in te zien is.
Er blijft in het midden een brede
kolom over waar de
daadwerkelijke informatie te zien
is. Zoals gezegd worden alle
updates aan de hand van een
lange vertikale tijdlijn
weergegeven. Blogs of foto’s van
de leiders van het project worden
weergegeven als update, maar
ook reacties of tweets komen op
deze tijdlijn de staan. Zo geeft het een compleet overzicht van alle activiteit die rond het project plaats vindt.
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Conceptkeuze en detaillering 2
De twee overgebleven concepten zijn beide bruikbaar en de manier van het tonen van updates zou zelfs nog uitgewisseld
kunnen worden. Dat wil zeggen, een tijdlijn gebruiken in de layout van “Columns” of het blog-formaat aanhouden in
“Timeline”. Het grootste verschil tussen de concepten zit hem dus in de layout, waar de ruimte op de pagina voor gebruikt
is.
Het “Timeline” concept is op twee punten sterker dan “Columns”. Ten eerste is er veel meer ruimte voor de navigatie, wat de
overzichtelijkheid ten goede komt. Het doel van deze website is het inzichtelijk maken van de projecten van de stichting en
dat lukt alleen als bezoekers informatie op de website gemakkelijk kunnen vinden.
Ten tweede besteedt het “Columns” concept een hele kolom aan wat opgevat zou kunnen worden als ‘minder belangrijke
updates’. Er wordt als het ware een onderscheid gemaakt tussen de updates van de leiders van het project, in de brede
kolom, en de reacties en tweets van betrokkenen, in een smallere kolom. En dit terwijl de stichting er juist op uit is om
minder onderscheid te maken tussen verschillende groepen mensen en iedereen te includeren.
Om deze redenen is er gekozen voor het concept “Timeline” als eindconcept. Dit concept is hier onder nog eens
gedetailleerd tot een blauwdruk voor wat een nieuwe website zou kunnen worden voor de Performing Arts projecten van de
Ubuntu Theatre Organisation.

Aangezien er, zelfs met grote navigatie knoppen, nog genoeg ruimte over was in de navigatie kolom is er besloten om een
korte omschrijving van het betreffende project bovenin de balk toe te voegen. Ook onderin was nog ruimte voor
contactinformatie.
Deze layout zorgt voor een logische hiërarchie op de pagina. Het oog zal het eerst vallen op het grote logo bovenaan de
pagina. De bezoeker weet nu dat hij op de goede plek is (er van uit gaande dat hij op zoek was naar informatie over de
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Ubuntu Theatre Organisation). Door de neiging om van linksboven naar rechtsonder te lezen zal het oog daarna vallen op de
titel van het project, Honduras 2012, met daar onder een korte beschrijving. De bezoeker weet nu ook over welk project het
gaat. De bezoeker zit nu met zijn focus vlak boven de grote navigatie knoppen. Na deze gelezen te hebben is de bezoeker
ook op de hoogte over wat voor informatie hij op deze website kan verwachten.
Het gebruik van layout en lettergrootte zorgt er dus voor dat de aandacht van de bezoeker meteen naar de belangrijkste
informatie geleid wordt. Een tweede optie is dat de bezoeker na het zien van het logo naar de rechter kolom kijkt, waar zijn
eigen foto en naam prominent aanwezig zijn. (Dit geldt uiteraard alleen als de bezoeker ingelogd is.) Hiermee wordt de
nadruk gelegd op het belang van de persoon in het project, en wordt de aandacht geleid naar de interactie mogelijkheden.
Wat betreft de tijdlijn is besloten om de updates niet in een lightbox te openen maar in de middelste kolom zelf. Hierdoor kan
er onder de updates een mogelijkheid tot reacties geven gemaakt worden. Met een link bovenin de kolom kan de bezoeker
terug gaan naar de tijdlijn.
Bovenaan de tijdlijn zijn een aantal navigatie opties toegevoegd. Hiermee kan de tijdlijn gefilterd worden op bepaalde soorten
updates, er kan direct naar een datum op de tijdlijn gesprongen worden en er kan naar termen gezocht worden binnen de
updates. Dit maakt de tijdlijn een interface die zowel overzichtelijk als flexibel is.
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7. Evaluatie
Gebruiksonderzoek
Voor het evalueren van het ontwerp is er een gebruiksonderzoek gedaan met behulp van een paper prototype. Hiervoor zijn
verschillende pagina’s van de concept-website afgedrukt en aan mogelijke gebruikers voorgelegd. Vervolgens werd hen
gevraagd bepaalde acties uit te voeren, of informatie op de website op te zoeken.
Uit het onderzoek bleek dat vooral het opzoeken van informatie geen probleem was. Het was voor iedereen meteen duidelijk
dat de knoppen en velden bovenaan de timeline gebruikt konden worden om oude berichten te zoeken of te filteren op een
bepaald soort berichten. Met name wat betreft de manier om geld te doneren bleek bij niemand enige ruimte voor twijfel. Bij
het vinden van informatie over de leidinggevenden van dit project werd door sommigen eerst op “Informatie” geklikt in plaats
van “Medewerkers”, maar het was in ieder geval duidelijk dat deze informatie bereikt moest worden door middel van de
navigatieknoppen in de linker kolom.

Omdat de meeste informatie meteen op de hoofdpagina te vinden is, waren er voor het onderzoek slechts twee pagina’s
nodig: de hoofdpagina, en een pagina waarop een update in de middelste kolom geopend is.
Het deel van de website wat minder snel werd gevonden was het vak rechtsonderin, bedoeld voor het bieden van natura
hulp aan het project. Aangezien het hier allemaal nieuwe bezoekers betrof is dat geen groot probleem, het is in eerste
instantie belangrijker dat zij informatie vinden over het project. Het zou zelfs als ongepast ervaren kunnen worden als de
bezoeker bij het eerste bezoek meteen opzichtig om hulp gevraagd zou worden. In plaats daarvan zou de stichting in het
schrijven van weblogs kunnen verwijzen naar natura hulp die ze nodig hebben. Hierbij kan ook meteen vermeld worden dat
een overzicht van natura hulp onderin de rechter kolom te vinden is.
Uit het onderzoek bleek ook dat er behoefte was aan een duidelijke weblink naar de overzichtspagina van de Performing
Arts projecten, om zo naar de timeline van een ander project te kunnen gaan. Deze weblink zou goed onder “Medewerkers”
in het navigatiemenu toegevoegd kunnen worden.
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Feedback van de opdrachtgever
De stichting geeft aan dat dit verslag een mooie outline is van het een en ander dat moet gebeuren op gebied van de online
communicatie van de Ubuntu Theatre Organisation. Het geeft een helder overzicht van wensen en mogelijkheden waarmee
ze verdere stappen kunnen gaan zetten.
Het verslag dient als basis waarmee nu onder andere wordt gewerkt aan een nieuw communicatie en marketing plan. Het
geeft derden direct een duidelijk overzicht van alle stakeholders die 'gediend' moeten worden vanuit de nieuw op te bouwen
online omgeving. Dit scheelt enorm veel voorbereidingstijd.
Ook is het verslag het uitgangspunt voor gesprekken met partijen die de stichting willen ondersteunen met de bouw van een
nieuwe website.
Tevens is er op dit moment een organisatiedeskundige aan het werk om de organisatiestructuur van de Ubuntu Theatre
Organisation te professionaliseren. De wensen en outline zoals weergegeven in het verslag geven hem een duidelijk overzicht
om vanuit te kunnen starten met het bouwen van een effectief platform waar vanuit het Ubuntu kernteam en de vrijwilligers
met elkaar kunnen samenwerken.
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8. Terugkoppeling
De wens van de stichting was een duidelijk advies over hoe zij de verschillende mogelijkheden van het huidige internet het
beste konden gebruiken om meer mensen langdurig aan zich te binden, met als doel een grotere deelname van mensen aan
hun projecten en stijgende inkomsten via donaties.
In het hoofdstuk Resultaten is een overzicht gegeven van welke online platforms het best gebruikt zouden kunnen worden
en in het hoofdstuk Platformkeuze staat uiteengezet waarom dit de beste keuze is, als ook hoe deze platforms gebruikt
zouden moeten worden. Verder is er een functioneel ontwerp aangeleverd voor een nieuwe website die zij als basis voor de
Performing Arts projecten, hun core business, zouden kunnen gebruiken.
Al deze resultaten hebben als rode draad dat de gebruiker centraal staat en dat de drempel om met de Ubuntu Theatre
Organisation in contact te komen zo laag mogelijk wordt gemaakt. Er ligt een grote nadruk op het vindbaar en toegankelijk
zijn van de stichting voor nieuwe mensen, en het creëren van relaties tussen bestaande stakeholders. Het ontwerp van de
nieuwe website is er op gebaseerd dat mensen snel een overzicht krijgen van wat de stichting doet, zonder dat zij meteen
een commitment hoeven te maken. Het maken van een commitment is wel mogelijk, en kan in kleine stapjes gaan. Op deze
manier is er voor ieder wat wils.
Als deze adviezen zullen worden opgevolgd zal er een grotere, hechtere en meer gecommiteerde community rond deze
stichting ontstaan. Een natuurlijk gevolg is dat er meer mensen uit deze community bereid zullen zijn om hun tijd, geld of in
natura aan de stichting te doneren. Daarmee is aan de doelstelling van dit project voldaan.

Het onderzoekstraject verliep niet overal zo gemakkelijk als verwacht. Zoals al eerder in dit verslag naar voren is gekomen is
de Ubuntu Theatre Organisation een stichting die in principe door twee mensen gerund wordt, maar ontzettend veel en
gevarieerde activiteiten heeft. De stichting is ook veel in beweging, projectvormen worden nieuw bedacht, aangepast of juist
niet meer uitgevoerd.
Een gevolg hiervan was dat de oprichtsters er soms nog niet aan toegekomen waren om na te denken over de vragen die
voor dit verslag beantwoord moesten worden. Soms was nog niet omschreven wie nu precies de doelgroep van een project
was, of welke boodschap precies overgebracht diende te worden. Daarom is hier en daar de focus van de oplossing meer
verschoven naar het contact maken en leren kennen van de doelgroepen.
Sommige projectvormen waren volop in ontwikkeling waardoor het op dit moment nog niet mogelijk was een wensenpakket
te formuleren, of een advies te geven. Dit is ook in het verslag aangegeven.
Een aantal functies in het eindconcept van het custom platform zullen nog gedetailleerder uitgewerkt moeten worden
voordat ze daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Denk hierbij aan het maken van een account, het versturen van
berichten, het afhandelen van natura hulp ("Help een handje"), enzovoorts.
Echter, het is aan de hand van het eindconcept welk duidelijk wat precies de bedoeling is van de verschillende delen van de
website, waardoor dit goed als basis gebruikt kan worden voor het daadwerkelijk maken van de site. Daarmee is mijns
inziens wel aan het doel van het ontwerp voldaan.
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Nawoord
In dit verslag is nauwkeurig gekeken naar wat de stichting het beste zou kunnen doen met de voor hen beschikbare
platforms. Echter, uiteindelijk zijn deze platforms slechts tools die pas echt effectief zijn als er ook genoeg aandacht besteed
wordt aan hoe ze gebruikt worden. De aandachtige lezer heeft dit in de adviezen tot nu toe al wel door zien schemeren. In
dit hoofdstuk volgen drie belangrijke gebruiksadviezen die samen een goed beeld geven van hoe het meeste uit het internet
gehaald kan worden.

Wees duidelijk en consistent
Er is een grote groep mensen die de stichting niet, of niet goed kent. Communicatie, op alle platforms, moet daarom voor
iedereen begrijpbaar zijn. Dit begint met een eenduidig gebruik van logo's en omschrijving van de stichting, zodat iedereen,
onafhankelijk van hoe lang ze de stichting al kennen, hetzelfde beeld heeft van waar de stichting voor staat. Het regelmatig
veranderen van de missie of omschrijving van de stichting verzwakt het opbouwen van een duidelijk imago.
Het is belangrijk dat updates op sociale netwerken
voor iedereen begrijpbaar zijn. De stichting heeft op
elk moment verschillende projecten lopen. Op dit
moment komen er regelmatig updates langs waarvan
niet duidelijk is wie hem geschreven heeft, met welk
project het te maken heeft en/of waar er meer
informatie over het betreffende project te vinden is. In
dit geval is het beter om iets dubbel te vertellen dan
om volgers kwijt te raken omdat ze niet snappen
waar het over gaat. Vertel altijd van wie de update
afkomstig is, bij welk project de update hoort en zorg
altijd voor een link naar een website met achtergrond
informatie.
De laatste stap in consistent zijn is het spreken met
een consistente toon. Via alle gebruikte platforms. De
stichting zegt zelf te staan voor gelijkheid, voor het één
zijn van alle mensen. Zorg dus dat updates en blogs
geschreven worden op een toon waar mensen zich
mee kunnen identificeren, waardoor ze zich één voelen

Deze facebook-update is moeilijk te begrijpen. Wie is
Mega? Het zou beter kunnen door er bij te zetten met
welk project dit te maken heeft, wie Mega is (een deelnemer?), en door een link toe te voegen naar meer informatie over dit project of deze persoon.

met de stichting en haar projecten. Creëer eventueel
een communicatieplan om dit in stand te houden.

Gebruik plaforms waarvoor ze bedoeld zijn
Hoewel veel online platforms overeenkomstige functies hebben, zijn ze allemaal met een eigen doel en achtergrond
gecreëerd. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en de platforms te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Dit niet
doen kan leiden tot irritatie bij volgers, wat ze je overigens niet snel zullen laten weten. Veel eerder zullen ze je gewoon
ontvolgen.
Linkedin is een zakelijk netwerk. Te veel te persoonlijke updates zijn hier dus niet op zijn plaats. Twitter daarentegen is met
zijn korte updates juist bedoeld voor wat informelere updates. Maar vooral ook het snel contact leggen met mensen. Praat
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niet alleen over jezelf, maar maak contact met anderen en help ook eens iemand anders door bijvoorbeeld een verzoek te
retweeten.
Op Facebook heb je de mogelijkheid om foto's en reacties te plaatsen, en privé of chat-berichten te sturen, terwijl ook hier
de sfeer informeel is. Zo kun je mensen dus beter leren kennen. Al deze netwerken zijn niet echt geschikt om blogs of
diepgaandere informatie op te zetten. De focus zal dus moeten liggen op het contact maken en verdiepen met de
doelgroep.
Gebruik liever een blog of website voor de daadwerkelijke updates over de projecten. Links naar deze updates kunnen goed
via de sociale netwerken verspreid worden.
E-mail, ten slotte, is een niet-openbaar één op één communicatiemiddel. Het is dus gepast, en wordt verwacht, dat e-mails
op een meer persoonlijke toon geschreven worden.

Luister
Dit is misschien wel het meest belangrijke advies. Tot enkele jaren geleden gold in marketing het recht van de luidste:
degene die het meest in beeld was en zichzelf het hardst de hemel in prees won. Op internet geldt dit niet. Het internet is
een communicatieplatform en communicatie komt van twee kanten.
Zelfpromotie is uit den boze, en regelmatige
gebruikers van sociale netwerken prikken zo door
een bericht heen dat geschreven is uit marketingoverwegingen. Het huidige publiek verwacht dat ze
terug kunnen praten en dat er naar ze geluisterd
wordt. Dit zijn de mensen die je stichting kunnen
maken of breken, en het overgrote deel van je
online strategie zal er uit moeten bestaan om naar
hen te luisteren, hen te bedienen en hun respect te
winnen. Pas als dat gelukt is, is er ruimte om, met
mate, om wederdiensten te vragen.
De sleutel hier is authenticiteit. Stel vragen aan je
volgers over wat voor hen belangrijk is en wees
oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Pas je
updates hier op aan. Maak geen mooi gepolijst
verhaal over hoe geweldig een project wel niet is,
maar vertel eerlijk hoe het in zijn werk gaat en hoe je
je er bij voelt. Deel zowel de overwinningen als de
mislukkingen. Het doel is om mensen aan je te
binden. Dit lukt alleen door ze ook echt als mensen
te behandelen en niet als een nummer ("aantal
volgers", "aantal likes") of puur als een geldbron
(donaties).

Dit is de twitter-stream op een willekeurig moment van
Felicia Day, een persoon die zeer hoog aangeschreven
staat in de online-wereld. Elke update die met @ begint
is een bericht aan iemand persoonlijk. Er is overduidelijk
sprake van veel tweezijdige communicatie.
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