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Hoe we de kracht en de voordelen 

van het community-model voor professionals 

valoriseren en aanwenden bij bedrijven, profitorganisaties 

en de professionals die erin actief zijn  
 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNITY EMPOWERMENT 

 

Als je kijkt naar de specifieke dynamiek van 
community’s (ledenverenigingen, 
beroepsverenigingen, sectororganisaties, maar 
ook diverse samenwerkingsverbanden van 
professionals), dan kan je je de vraag stellen op 
welke manier het mogelijk is om de kracht en de 
voordelen ervan toe te passen op meer klassieke 
professionele omgevingen. 

Op de eerste plaats binnen die organisaties en 
bedrijven waar de professionals kenniswerkers 
zijn die een grote autonomie en expertise 
opbouwen (bv. studiebureau, advocatenkantoor), 
maar ook binnen meer gemengde omgevingen 
waar diverse competenties samen een team 
vormen (bv. webbedrijf). 

Op basis van onze ervaring met uiteenlopende 
community’s en de rol die professionals daarin 
spelen hebben we 3 trajecten uitgewerkt die 
hieraan een invulling moeten geven. 

 

 

 

 

 

INSPIREREND LEIDERSCHAP 

Voor wie ? 
Voor ondernemers, bedrijfsleiders, C-level managers 
en andere beslissingnemers 

Wat doen we? 
We bekijken volgende uitdagingen: 

 Businessmodel: van uurtje-factuurtje naar 
nieuwe verdienstrategieën (o.m. via 
membershipmodel) 

 Team: van missie naar een collectieve ambitie 
en hoe de professionals daarin verbinden (o.m. 
via interne opleidingen) 

 Kennis: van impliciete kennis van individuele 
professionals naar een collectieve en duurzame 
Body of Knowledge 

 Klanten en leveranciers: van klassiek binden 
naar verbinden (o.m. via collectiveren) 

 Nieuwe Business: van koude prospectie naar 
netwerkaanpak (o.m. via optimalisatie van 
lidmaatschappen en partnerships) 

 Future Proof: van ad hoc interventies naar een 
pro-actieve aanpak (o.m. via 
stakeholdersbeheer, monitoring en open 
samenwerkingen) 

Het werken rond de community-dynamiek hoeft niet 
per se de hele organisatie te transformeren, het kan 
een surplus betekenen voor specifieke onderdelen.  

Verwachte ‘outcome’ 
Win-win voor zowel de organisatie als de 
professional op het vlak van innovatie, efficiëntie en 
voldoening door het creëren van een community-
gevoel. 

Format* 
Een inspiratietraject gespreid over 2 meetings. 

Tijdens de eerste sessie wordt toegelicht wat de 
mogelijke opportuniteiten zijn van een community-
driven aanpak. 

De tweede sessie gaat vervolgens dieper in op acties 
die ondernomen kunnen worden, rekening 
houdende met de specifieke bedrijfscontext. 

Praktisch 
2 sessies van telkens 1,5 à 2 uur. 
Informele en vertrouwelijke sfeer (max. 3 
deelnemers). 
Kostprijs (incl. voorbereiding en opvolging): 650 euro 
(excl. 21% btw en km-vergoeding).  
KMO-portefeuille is mogelijk (tot 40% 
vermindering). 
 

 

 

Methodiek 

We baseren ons hierbij op enerzijds een modern 
en dynamisch community-model (zie schema 
hieronder) en anderzijds op het concept van de 
Community Empowered Professional (zie 
schema rechts). We zijn ervan overtuigd dat als 
een professional ook in de toekomst relevant wil 
blijven, hij zich meer moet gaan oriënteren als 
een Community Empowered Professional. 
Iemand die niet enkel een sterke ‘inhoudelijke’ 
professional is, maar ook aandacht heeft voor 
het professional zijn op zich en dat vooral in 
relatie tot collega professionals en zijn 
omgeving. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERN VERBREDEN INTERN VERBINDEN 

Voor wie ? 
Voor business development, marketing, community  
en communicatieprofessionals 

Wat doen we? 
We bekijken volgende uitdagingen: 

 Kracht van het netwerk: wat is de waarde van 
het netwerk van de eigen professionals en hoe 
kunnen we die contacten optimaliseren? 

 Verbinden en verbreden: hoe gaan we 
professionele relaties opbouwen en verdiepen, 
zij het 1 op 1 of als lid van een vereniging, maar 
ook in minder evidente relaties (bv. lobby)?  

 Samenwerken: hoe kunnen we voordeel halen 
door het samenbrengen van mensen om te 
collectiveren en co-creëren , en hoe sluiten  we 
optimale samenwerkingsverbanden of 
partnerships af? 

 Future Proof: hoe houden we permanent zicht 
op wat er rondom ons gebeurt (o.m. via 
monitoring van stakeholders, trends en 
gebeurtenissen), en vooral hoe doen we daar 
pro-actief ons voordeel mee (o.m. prospectie, 
nieuwe commerciële opportuniteiten)? 

Verwachte ‘outcome’ 
Concrete inzichten in hoe het bedrijf zich kan 
positioneren als ‘open community’ om hier op 
diverse vlakken commercieel voordeel uit te halen. 

Format*  
Een adviestraject gespreid over 3 sessies. 

Tijdens de eerste sessie wordt toegelicht wat de 
mogelijke opportuniteiten zijn van een community-
driven aanpak. 

De tweede sessie gaat vervolgens dieper in op 
specifieke acties die ondernomen kunnen worden. 

Na enige tijd worden de acties geëvalueerd en indien 
nodig bijgestuurd tijdens een ‘terugkommoment’. 

Praktisch 
3 sessies van telkens 1,5 uur.   
Max 3 deelnemers. 
Kostprijs (incl. voorbereiding en opvolging): 950 euro 
(excl. 21% btw en km-vergoeding).  
KMO-portefeuille is mogelijk (tot 40% 
vermindering). 
 

 

*Voorbeeld van format. In gezamenlijk overleg kan 
een andere aanpak bekeken worden. 

 

Voor wie ? 
Voor professionals (kenniswerkers) binnen het 
bedrijf, maar evenzeer voor zij die de professionals 
managen. 

Wat doen we? 
Het community-model hecht veel aandacht aan de 
inbreng van alle leden. Dit kan maar succesvol zijn 
als zij voldoende inzicht hebben op de 
mogelijkheden ervan. We besteden aandacht aan 
een scherpe identiteit, het bewust professioneel 
zijn en vooral de voordelen van verbonden te zijn 
binnen de interne community en eventueel ook 
binnen externe comunity’s (bv. federatie, 
beroepsvereniging,…). 

Tijdens de sessie komen onder meer de 20 
uitdagingen aan bod uit het inspiratiedocument 
“Proud to be Pro” (www.bizniz.be/pro) 

Verwachte ‘outcome’ 
Inspirerende inzichten bij de deelnemers en een 
groter community-gevoel ten aanzien van de 
organisatie. Bovendien geeft het invulling aan de 
noodzaak van professionals om over hun ‘professie’ 
te reflecteren. 

“Wat je doet met je declarabele uren bepaalt je huidige 
inkomen, wat je doet met je niet-declarabele uren 
bepaalt je toekomst” (David Maister) 

Format*  
Een inspirerende sessie, geschikt als teambuilding 
event. 

Praktisch 
Sessie van 1,5 à 2 uur, toegespitst op de deelnemers. 
Ter wille van interactie max. 12 deelnemers 
Kostprijs (incl. voorbereiding): 500 euro (excl. 21% 
btw).  
KMO-portefeuille is mogelijk (tot 40% 
vermindering). 
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We hanteren bij de uitvoering van deze 3 BizNiz-trajecten te allen tijde de volgende principes:  

 Brede kijk: we vertrekken vanuit een breed referentiekader of net vanuit onwetendheid. 

In beide gevallen creëren we nieuwe inzichten. 

 Samen slimmer: wij weten misschien niet altijd meer, maar wel anders. Kennis delen is 

vermenigvuldigen. 

 Korte sprints: wat kort en krachtig kan, hoeft niet in te boeten aan duurzaamheid op lange 

termijn.  

 Blijvend bruikbaar: wat we realiseren wordt geëxpliciteerd en geïnternaliseerd 

(‘ownership’). 

 Waardevolle ‘outcome’: niet wat we gedaan hebben telt, maar welke impact het heeft. 

 
 

Community Empowered Professional 

 

1. Scherpe visie en sterke professionele identiteit (personal brand) 

2. Zelfkritisch en reflecterend over de eigen professionele comfortzone (flow) 

3. Heldere aanpak en correcte rolinvulling ten opzichte van collega’s en de opdracht- of werkgever 

4. Uitgesproken, inzetbare en onderscheidende kennis en expertise (kennismanagement) 

5. Continu aandacht voor levenslang leren en peer-to-peer ontwikkeling (innovatief en 

toekomstgericht) 

6. Bewust van de kracht en opportuniteiten van het eigen netwerk 

7. Actief lid van professionele organisaties en communities (verbinden en verbreden) 

8. Bereid om pro-actief en in vertrouwen samen te werken om tot een win-win te komen 

9. Overtuigd van het belang van collectivering van inspanningen om onder meer de professie 

 vorm te geven 

10. Handelt ethisch en levert maatschappelijk relevante toegevoegde waarde 
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Deze BizNiz-trajecten worden uitgevoerd door Marc Mestdagh. Hij is oprichter-bedrijfsleider van 

2Mpact, gespecialiseerd in ‘Empowering Communities’. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met 

verenigingen en community’s (uitvoerend als directeur/ manager, maar ook als adviseur en als 

bestuurder). Hij gelooft sterk in de kracht van het community-model als drijfveer voor sterke, 

flexibele en weerbare professionals binnen zowel non-profit als profit-organisaties. 

Meer info op http://www.marcmestdagh.be 

Interesse? Contacteer Marc Mestdagh via marc@2mpact.be of tel. 09 233 48 66 

Meer inspiratie over de community-driven aanpak voor bedrijven vind je op 

http://www.bizniz.be 


