
Een eigen
community voor
jouw organisatie



Joinby is een sociaal community platform voor
organisaties die mensen willen verbinden,
activeren en betrokken krijgen.

Organisaties kunnen een eigen open of besloten
community opzetten waarbinnen leden elkaar
gemakkelijk kunnen vinden, berichten en samen
veel meer kunnen ondernemen.

Elke community kan custom worden ingericht
naar jouw wensen.

Jouw eigen community

Jouw community



Mogelijkheden custom inrichting

Velden
wel/niet 
 verplicht

Matching module
voor matching van

gebruikers
(extra module)

Eigen logo, coverfoto
& info over jouw

community

Automatisch
vertalen van chat

berichten

Custom
welkomst

bericht

Custom tags waarop
gebruikers elkaar

vinden (studie,
interesse, niveau,..)

Mis je iets? Wij
kunnen het voor je
maken (in overleg)

RapportagesOpen of besloten
community 



Beheer functies

Alle clubs &
activiteiten kunnen

aanpassen

Gebruikers
Blokkeren

Verwijderen
gebruikers

Meldingen over
gerapporteerde

gebruikers

Mis je iets? Wij
kunnen het voor je
maken (in overleg)



Voor deelnemers
in de community



Alles van jezelf
bij elkaar

Direct zien wat er deze week te doen is

Overzicht van jouw clubs & activiteiten

Jouw favoriete mensen direct zichtbaar



Vind clubs van
jouw voorkeur

Eigen clubs voor interesse, leeftijd, etc.

Direct contact met de andere deelnemers

Open of besloten

Activiteiten in clubs



Doe mee met
activiteiten

Direct zien wat er wanneer te doen is

Direct contact met de andere deelnemers

Zien wie meedoet & direct zelf meedoen



Leer nieuwe
mensen kennen

Alle leden in 1 overzicht

Vind jouw mensen op leeftijd, interesse, etc.

Direct contact zonder delen telefoonnumer



Overzicht functies

Kaart

Eigen taal
kiezen

Prikbord voor 
 oproepen

Profielen Favorieten

Persoonlijk
overzicht

Groepen
(clubs) Activiteiten

1-1 chatGroep &
activiteit chat
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Interesse in een eigen community? We horen
graag wat je precies wil zodat we je een
aanbod (offerte) kunnen sturen

Akkoord met ons aanbod? Dan gaan we
jouw community inrichten  conform jouw
wensen. Afhankelijk van je wensen kan
binnen een week geregeld zijn.

Jij krijgt toegang tot jouw community.
Maak een plan, zet alles klaar en lanceer
je community zodra je er klaar voor bent!
We denken hierin graag met je mee. 

Stappenplan eigen community



Meer weten?
Neem contact met ons op voor vragen, een
demo of een offerte

Phone Number
+31 (0)30 8007872

Email Address
contact@joinby.app

Website
www.joinby.app


