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Facebook groep voor de straat

Complexiteit
Minimaal aantal in organisatie

1 persoon

Voorbereidingstijd

n.v.t.

Seizoen

Gehele jaar

Het doel
Facebook is een krachtig
middel om de ditjes en de
datjes van de straat met
elkaar te delen.

Je kunt nu kiezen tussen een open groep, een
gesloten groep of een geheime groep. De besloten
groep komt het beste in aanmerking. Buren die ook lid
willen worden, kunnen zien wie er allemaal al lid zijn
en zichzelf vervolgens aanmelden. De berichten lezen
ze alleen nadat ze zijn toegelaten.

De Facebook groep
Allereerst bepaal je de manier waarop je met je straat
in contact wilt zijn: Als Facebook-groep of een aparte
Facebook-community-pagina. Het meest geschikt
voor je straat is de groep. De community-pagina is
meer geschikt voor bedrijven, die een community wat
willen vertellen, bijvoorbeeld over een product. De
groep is ideaal om berichtjes te delen en over
onderwerpen te discussiëren.
Onderstaand werken we de groep uit.

Het maken van een groep
Je maakt als Facebook-gebruiker een groep waarvoor
je je buren als lid uitnodigt. Als beheerder laat jij
mensen toe. Het is ook mogelijk om leden tot
beheerder te benoemen. In dat geval kunnen
meerdere mensen dus leden toelaten..
Groepen zijn speciaal voor community building. Het
zijn hele fijne plekken om elkaar te helpen, vragen te
stellen en discussies te voeren. Als iemand een
berichtje plaatst, krijgen alle leden van de groep een
melding dat er een berichtje klaar staat.

Ideetjes voor de aankleding
Als beheerder kun je vervolgens de groep aankleden.
Een profielfoto uploaden, een pictogram, en een
groepsbeschrijving.
Via Facebook of via e-mail kun je vervolgens mensen
uitnodigen om lid te worden van de groep.

Een groep is aan te maken op je eigen startpagina van
Facebook. In de linker kantlijn is onder de titel
Groepen een item "Groep maken" zichtbaar. Hierop
dus klikken.

beter een goeie buur dan een verre vriend
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