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Agenda 

• Wat is social sourcing? 

• Sociale netwerktheorie als basis voor vinden van verbinding 

• Leiderschapslessen voor organiseren duurzame congressen 



Wat is social sourcing? 



Crowdsourcing  
• Crowdsourcing is het uitbesteden van taken, die 

traditioneel gezien worden uitgevoerd door een medewerker 
of leverancier, aan een ongedefinieerde groep of een 

community (crowd) met mensen , door een open oproep 

 

 

• Een Tribe is een groep met mensen verbonden met elkaar , 

verbonden met een leider en verbonden aan een idee 

 

 

• Co-creatie is een nieuwe vorm van markt- of business 
strategie die ervoor zorgt dat het ontwikkelen en continueren 

van wederzijdse bedrijfs- en klantwaarde tot stand komt  
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Crowdsourcen met toekomstvisie in mijn landelijk dorp Werkhoven 



Om daarmee het leefklimaat voor de toekomst veilig te stellen; 
Passie en verbondenheid als voorbeeld voor bestuurders  



Wikipilot Nautische zeekaarten Crowdsourcing project;  
gedreven door onverwachte verbindingen en passie 



De Groundswell ladder als indicator voor participatie;  op welk niveau wil jij meedoen? 
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Gebruik sociale netwerk concepten 

• Nicholas Christakis: Ons beeld over de wereld  hangt af van de 

feitelijke structuur van onze netwerken en alles dat 
beweegt in deze netwerken 

 

 

 

 

 

 

• Ronald Burt: Mensen richten zich op activiteiten binnen hun  

eigen peergroep en dat veroorzaakt ‘structural holes’ in 
de informatie overdracht  tussen deze groepen 



De interessante verbindingen zitten aan de randen van je eigen sociale netwerk 

Visualisatie van LinkeIn Social Media netwerk met Inmap tooling 



Vangstenregistratie.nl, 7000 sportvissers leveren zichzelf, een community van 
350.000 recreatieve vissers (pashouders) en het ministerie van EZ, Landbouw en 
Innovatie waardevolle tips en onderzoeksdata voor waterkwaliteit 



Verbeterdebuurt.nl brengt virtueel mensen bij elkaar rond knelpunten in de 
openbare ruimte   



Onderzoek uit Social Media berichten volgens Twitter Mood onderzoek Prof Johan Bollen  
(Indiana University) 



Deze verbindingen zijn ook te visualiseren rond  je eigen Twitteraccount (Mentionmapp) 



Analyses van Social Media data geven een goed beeld wat er gebeurde tijdens ProjectxHaren 
Bron: Leden van de kenniskring Hanze Social Media Lab en Social Media analisten 



Leiderschapslessen voor organiseren  
duurzame ontmoetingen 



Team Performance ontwikkeling met het Olympisch Matchraceteam; 
Leiderschap en passie op topniveau als voorbeeld voor management   



Breng gepassioneerde mensen op professioneel niveau bij elkaar 
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Energie en tijd 
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En verbindt ze als community met innovatie- en on-line netwerk principes 
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Er is een keerzijde aan online gedrag 

“It’s a great psychological truth:  

If we don’t teach children how to be alone, they’ll only know  

how to be lonely.  This constant connection, turning to devices  

almost instinctively…. 

There’s a panic of disconnection.  

It worries me we’re only going to feel isolated, that we won’t 

learn how to have a solitude that sustains us, and which is 

important for creativity.” 

 
Sherry Turkle, MIT Professor en auteur van Alone Together, 

Why we expect more from Technology and less from each other 



En aan vrijheid op internet 
Evgeny Morozov, Onderzoeker bij Stanford en auteur van  The Net  

Delusion, the Dark Side of Internet Freedom 

 
“What I find particularly worrisome is the rapid and inexorable 

disappearance of retrospection and reminiscence from our  

digital lives…the social beast that has taken over our lives has to be  

constantly fed with the most trivial of ephemera…this hunger for  

the present is deeply embedded in the very architecture and  

business models of social networking sites;  
“one of my greatest fears is that the Internet will widen the gap between the disengaged  

masses and the overengaged elites… 

today we are facing the emergence of the cyber lumpen proletariat— 

people who are being sucked into the digital whirlwind of gossip sites,  

trashy video games, populist and xenophobic blogs, and endless poking  

on social networking sites.” 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2011-2012/evgenymorozov.html


TED.com als voorbeeld voor offline, online én duurzaam congresseren tegelijk 



KhanAcademy als voorbeeld voor offline, online én duurzaam onderwijs tegelijk 



Luister, hoor en voel;  
Wat en wie je nodig hebt is dichterbij dan je denkt, en dat is ook duurzaam! 

 
Kies, check en verbind, wees kritisch  

Focus zal leiden tot betere resultaten, streef naar collectief hoger  
niveau van professionaliteit 

 
(Co)Creëer samen en geniet 

Ontvang bijna automatisch resultaten via het juiste netwerk van gepassioneerde 
professionals; Social Media is handig maar alleen ondersteunend 


