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TEKST IMKE VAN DEN ENDE

De Consumentenbond Community

Een kijkje achter 
de schermen

Van ingewikkelde computerproblemen tot een kapotte wc-pot. 
Op onze Community wordt bijna alles besproken. Met meer dan 

65.000 leden is het een zeer levendig forum. 

 Op het Consumentenbond-
forum zoeken leden en niet- 
leden elkaar op om hulp te 
vragen. Of juist hun kennis te 
delen en zo anderen te helpen. 
Gewoon een gesprek starten 
kan natuurlijk ook. Met 9000 
topics (gespreksonderwerpen) 
staat er voor bijna iedereen wel 
iets interessants tussen.
Binnen de Community zijn er 
allerlei subfora: categorieën 

waarbinnen discussies over 
een bepaald onderwerp vallen. 
Computers & Elektronica is het 
populairste subforum, gevolgd 
door Geld & Verzekeringen 
en Woning & Huishouden. 
Vorig voorjaar hebben we een 
praktisch subforum over corona 
toegevoegd. Binnen korte tijd  
vonden Communityleden 
deze plek om hun ervaringen 
te delen over geannuleerde 

vluchten en coronavouchers. 
Ook praktische zaken, zoals 
mondkapjes en het bestellen 
van boodschappen, worden   
veel besproken op dit sub - 
forum.

Goede sfeer
Een goedbezocht forum moet 
ook goed gemodereerd (in 
goede banen geleid)  worden. 
Zo mag je bijvoor beeld geen 
commerciële links plaatsen 
en worden ‘off topic’-reacties 
– reacties die niets met het 
onderwerp te maken hebben – 
verwijderd.  
De  moderator leest iedere dag  
alle geplaatste berichten. En 
kijkt of de berichten voldoen 
aan onze richtlijnen.
Daarnaast is het belangrijk om 
de sfeer op het forum goed  
te houden. Voor een pittige 
 discussie is natuurlijk ruimte, 
maar mocht die (onbedoeld)  
te fel worden, dan grijpt de 
mode rator in. Bijvoorbeeld als 
een opmerking niet construc-
tief is of er ‘op de man gespeeld 
wordt’. Zo blijft het forum een 
prettige plek voor iedereen. 

Communityleden hebben 
zelf ook de mogelijkheid om 
berichten te rapporteren. Dan 
ontvangen wij een melding en 
kunnen snel tot actie overgaan. 
Zeker bij het plaatsen van 
spamberichten of persoonlij-
ke gegevens die per ongeluk 
gedeeld worden, is het zaak om 
snel te handelen. 

Signaalfunctie
De Community heeft voor 
ons ook een belangrijke 
signaalfunctie. We letten  
bijvoorbeeld goed op berich  - 
ten over bepaalde bedrijven  
of producten. Zo kunnen we  
hierop actie ondernemen.  
Vorig jaar uitte een Community-
lid zijn zorgen over de bizarre 
privacyvoorwaarden van de 
wifi-producten van TP-Link. 
Een van onze experts heeft dit 
bericht toen gezien en door-
gestuurd naar TP-Link. Binnen 
korte tijd reageerde TP-Link  
zelf op het forum dat ze de 
voorwaarden aangepast had-
den. Ook krijgen we volop   
suggesties voor nieuwe test-
onder werpen via het forum. 

De populairste topics
  Waterontharders:  
 consumentenbond.nl/waterontharders

	Reviseren accu e-bike van Sparta:  
 consumentenbond.nl/sparta-accu

	Hoge kosten ruilcilinders koolzuurgas:  
	 consumentenbond.nl/koolzuurgas

	Goedkope office 2016: addertje onder het gras?  
 consumentenbond.nl/office2016

	Ervaringen met alternatieve Nespressocups:  
 consumentenbond.nl/nespressocups-topic
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Verder gebruikt een flink aantal 
Communityleden het forum 
om vragen te stellen aan onze 
experts, bijvoorbeeld over 
artikelen en testresultaten. 
Onze experts reageren hier zelf 
op, of geven een reactie via 
de moderator. Soms missen 
Communityleden bepaalde 
merken in de tests, of hebben 
ze een vraag over een specifiek 
typenummer van een product. 

Inspiratie opdoen
Experts gebruiken het platform 
ook om communityleden te 
 vragen naar hun ervaringen 
en om inspiratie op te doen. 
Zo heeft onze collega Kirsten 
van Loon de Community al 
regelmatig ingezet bij haar 
werk. Bijvoorbeeld om leden 
te vragen naar hun ervaringen 
en mening over een bepaald 
onderwerp. Of om ze op te roe-
pen om deel te nemen aan een 
klantinterview of ideeën aan te 
dragen voor de Bondcast, de 
podcast van de Consumenten-
bond. ’De Community is méér 
dan een platform voor en door 

consumenten. Voor ons is het 
ook een handig middel om af 
en toe ‘ergens de thermometer 
in te steken’,’ zegt Van Loon. 
Een paar jaar geleden pikte ze 
bijvoorbeeld een signaal op 
over de onduidelijkheid van 
het afronden van bedragen 
bij pinbetalingen. Omdat ze 
vermoedde dat dit bij meer 
mensen speelde, startte ze 
een topic op de Community. 
Haar vermoeden bleek juist: ‘Er 
waren veel meer consumenten 
die afgeronde pinbedragen 
zagen bij hun afschrijvingen’. 
Uiteindelijk hebben we naar 
aanleiding van dit topic contact 
opgenomen met de Rijksover-
heid. Die heeft vervolgens de 
onjuiste informatie hierover op 
zijn website aangepast. Ook 
hebben we er een artikel over 
geschreven in de Consumen-
tengids. ‘Dat één melding dan 
zulke gevolgen kan hebben, 
dat vind ik leuk!’ zegt Van Loon 
enthousiast.

Bondgenoten 
Gelukkig kunnen we op het 
forum ook altijd rekenen op 
onze Bondgenoten. Dit is een 
groep zeer actieve gebruikers. 
Zij zijn nooit te beroerd om 
nieuwe Communityleden de 
weg te wijzen en vragen te 
beantwoorden. Én ze trekken 
tijdig aan de bel als er iets 
niet in de haak is. Zij delen 
graag hun kennis met andere 
Communityleden en houden 
de topics levend. Daar zijn wij 
natuurlijk heel blij mee! 

1753
 topics werden er  

in 2020 op de  
Community geopend

Zelf een kijkje nemen?
Zelf een kijkje nemen op de Community? Ga dan naar: 
consumentenbond.nl/community of meld je via Mijn 
Consumentenbond aan voor de Community Nieuwsbrief. 
Zo blijf je op de hoogte van wat er op het forum speelt.

‘Een zinvolle 
bijdrage leveren’

Communitylid Jan Koenraadt: ‘Ik ben veel met historisch 
 onderzoek bezig geweest. Daarvoor zat ik vroeger in mijn 
vrije tijd veel in de Rijks- en regionale archieven. Met de 
komst van internet zijn veel van die archieven gedigitali-
seerd. Je kunt nu met een zoekmachine de boeken digitaal 
‘doorbladeren’. Hier heb ik sinds ik gepensioneerd ben meer 
tijd voor, dus ik zit veel achter de computer.
Ik lees al 30 jaar de Consumentengids, dus ik denk dat ik bij 
meerdere onderwerpen een zinvolle bijdrage kan leveren 
op het forum. Waar de tests en de gids meestal alleen voor 
leden zijn, is het forum voor iedereen. Het bereik is dus 
veel groter.  
Omdat ik altijd consultancywerk gedaan heb, vind ik het leuk 
om die ervaring nu in te zetten op het forum. Ik verwacht er 
niet veel voor terug, dikwijls laat de vraagsteller niets meer 
van zich horen. Maar het idee dat er meer mensen zijn die 
het lezen en misschien kunnen gebruiken, vind ik prettig.’

Mijn ervaring



Word lid en krijg direct toegang tot alle 
onafhankelijke tests en informatie.

Smaakt dit 
naar meer?

Gids

https://www.consumentenbond.nl/wordlid/lidmaatschap
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