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#twittermigration

• YASN!


• T: 400M (40M = 90%)


• M: 5,5M —> 8,4M


• Er is een ‘vóór 27-10-2022’

‘A blue bird has an encounter with a grey mammoth’, gegenereerd beeld



Er was eens…

• 2008: identi.ca / GNU Social / Ostatus


• 2011-12: pump.io


• 2015: werk aan ActivityPub standaard begint


• 2016: Mastodon (Ostatus en AP)


• 2017: ik open een Mastodon account


• 2018: ActivityPub wordt een W3C Recommendation


• 2018: ik host mijn eigen instance 


• 2022: ik run mijn eigen instance / host een instance voor mijn bedrijf

http://identi.ca
http://pump.io


• ‘Twitter alternatief zonder algoritme’


• ‘Ik kan niemand vinden’


• ‘Wie modereert dit eigenlijk?’

#mastodonmigration







https://peertube.beeldengeluid.nl/



https://bookwyrm.social

https://bookwyrm.social


Federatie

• Fragmentatie is de norm


• Federatie is de optelsom


• Je ziet niet ‘alles’


• Je bouwt je eigen ‘buurt’


• Potentieel alles volgen



Op welke schaal een instance?
Impact op organisatie, beheer, zichtbaarheid

• Openbaar plein, ‘silo’


• Een individu


• Een groep, niche, organisatie



Openbaar plein
mastodon.nl

• Van 2 naar 18k accounts


• Schaling in tech / moderatie


• Publieke infra


• Organisatie ontwikkelen


• Stichting, drager / donaties


• Vereniging van users?  
Moderatie democratiseren?

http://mastodon.nl


Individueel

• Organisatie niet nodig, tech 
privilege wel


• Moderatie is hetzelfde als 
alledaags sociaal filteren,  
nooit conflict


• Vinden en gevonden worden 
lastiger


• Eigen site beter?! Nieuwe 
mogelijkheden.


• WP = 40% Open Web



Groep, organisatie
De menselijke maat?

• Institutie-instance, opgelijnd met missie


• Bouwt op staande organisatie


• Hanteert bestaande culturele normen 
organisatie voor moderatie


• Mensen geverifieerd, vindbaar op organisatie,  
e-mail bijv.


• Meer kruispunten met eigen netwerk: 
zichtbaarheid -> ideeën, activiteiten etc. 



Dank jullie wel!

A purple mastodont is conversing with a crowd of people, sketchbook style. Generated image.


