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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van 2017 van de 
Vereniging Wikimedia Nederland.
Het jaar 2017 was het eerste jaar waarin 
Wikimedia Nederland activiteiten ontwikkelde 
op basis van de nieuwe meerjarenstrategie 
2017-2020. Centraal in de missie van Wikime-
dia Nederland staat de komende jaren het vrij 
beschikbaar maken van in Nederland aanwe-
zige of voor Nederland relevante kennis. Een 
van de manieren waarop de vereniging daar-
aan invulling geeft is het ondersteunen van de 
in Nederland gevestigde Wikimedia-gemeen-
schap, een groep gedreven vrijwilligers die 
zich inzet om kennis te delen en beschikbaar 
te maken. Daarnaast neemt het opvullen van 
lacunes in de kennis die door Wikimedia-pro-
jecten beschikbaar wordt gesteld, en het rele-
vant houden van de Wikimedia-projecten voor 
huidige en toekomstige lezers een centrale 
plaats in binnen de activiteiten van Wikimedia 
Nederland. Samenwerking met kennis- en 
erfgoedinstellingen zoals musea, archieven 
en bibliotheken is cruciaal om aan de missie 
invulling te geven

Dit jaarverslag geeft u een goed beeld van wat 
Wiki media Nederland, met hulp van vele des-
kundige vrijwilligers en in samenwerking met 
enthousiaste partners, in 2017 heeft gereali-
seerd ten behoeve van vrije toegang tot kennis 
voor iedereen.

Ik hoop dat u dit jaarverslag met plezier en 
belangstelling zult lezen.

Namens Wikimedia Nederland

Frans Grijzenhout
Voorzitter 
Wikimedia  
Nederland

Aanleg schipholtunnel, beeld gedoneerd door Nationaal Archief 2017.
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Toegang tot kennis is essentieel om je weg te vinden in 
de wereld. Daarom zet de Vereniging Wikimedia Neder-
land zich in om informatie en materiaal te verzamelen 
en beschikbaar te maken voor iedereen. Wikimedia 
Nederland werkt hiervoor samen met vrijwilligers die 
actief zijn in Wikimedia-projecten zoals Wikipedia. Wiki-
media Nederland ondersteunt de vrijwilligers, zorgt voor 
fondsenwerving, geeft voorlichting en werkt samen met 
musea, bibliotheken, archieven en het hoger onderwijs..

De visie van Wikimedia Nederland is die van de wereld-
wijde Wikimedia-beweging: Stel je een wereld voor waar-
in iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel 
van alle menselijke kennis.

De Vereniging Wikimedia Nederland is een zelfstandige 
rechtspersoon onder Nederlands recht. Ze is door de 

Wikimedia Foundation in San Francisco formeel erkend 
als een ‘chapter’, dat wil zeggen een organisatie die op 
landelijk niveau werkt aan het realiseren van de doel-
stelling van de wereldwijde Wikimedia-beweging. De 
Wikimedia Foundation heeft echter geen zeggenschap 
over of verantwoordelijkheid voor de activiteiten van 
Wikimedia Nederland.

Hoewel Wikimedia Nederland nauw samenwerkt met de 
vrijwilligers die in Nederland actief zijn binnen Wikipe-
dia en andere Wikimedia-projecten, heeft de vereniging 
geen verantwoordelijkheid voor of bevoegdheid over de 
inhoud van deze projecten. Besluiten over de inhoud, en 
over de eisen waaraan de inhoud moet voldoen, wor-
den genomen door de bewerkersgemeenschap en in 
allerlaatste instantie door de Wikimedia Foundation als 
juridisch eigenaar.

1. WIKIMEDIA NEDERLAND

DE VERENIGING WIKIMEDIA...

»  ondersteunt in Nederland de vrijwilligers van Wikipedia 

en andere Wikimedia-projecten

»  adviseert Nederlandse musea, archieven en bibliotheken 

die hun kennis willen delen via Wikipedia    en andere 

Wikimedia-projecten

»  organiseert cursussen, workshops, foto wedstrijden en 

schrijfbijeenkomsten

»  werkt samen met universiteiten en hogescholen

»  draagt uit, met de Wikimedia-projecten en activiteiten    

als voorbeeld, dat vrije kennis en vrije licenties een 

waardevolle bijdrage aan de samenleving zijn

»  zorgt dat Nederlandse kennis beschikbaar is voor 

Wikipedia-vrijwilligers in andere landenGroot koolwitje op lavendel, beeld op Wikimedia Commons geplaatst 
naar aanleiding van de fotoworkshop Tuin van Kapitein Rommel.
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In 2017 richtte Wikimedia Nederland zich op het geven 
van steun aan de gemeenschap van Wikimedia-vrijwil-
ligers in Nederland, en op het verbeteren en uitbreiden 
van de vrij beschikbare kennis.

In de samenwerking met partners in de erfgoedsector 
en het hoger onderwijs heeft Wikimedia Nederland zich 
in 2017 vooral gericht op verbetering van de inhoud van 
de Wikimedia-projecten door het faciliteren van con-
tent donaties en uploads die duidelijk in een (kennis)
behoefte voorzien. Een nieuwe en succesvolle activiteit 
was de samenwerking met kleine, regionale erfgoedin-
stellingen via het Wikipedian in Residence programma 
bij Erfgoed Gelderland. Het Flipje & Het Streekmuseum 
Tiel, Museum    het Valkhof, Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers deden mooie en unieke beelddonaties.

De inhoudelijke thema’s Gendergap, Nederland en de 
wereld en Natuur zijn voortgezet als kapstok voor 
samenhangende programma’s van content donaties, 
online en offline schrijfactiviteiten en initiatieven om 
meer mensen te motiveren om zelf een actieve bijdrage 
te leveren aan de Wikimedia-projecten.

Daarnaast hebben we in 2017 diverse activiteiten 
ontwikkeld gericht op het vergroten van kennis en 
het ontwikkelen van praktische vaardigheden bij 
vrijwilligers en medewerkers van partnerinstellingen. 
Zo werd met hulp van Wikipedianen een Handleiding 
Wikipedia geschreven. Met behulp van deze handlei-
ding wil Wiki media Nederland nieuwe Wikipedianen 
graag een houvast geven voor het bewerken van 
Wikipedia.

2. FOCUS VOOR 2017

Afbeelding gemaakt tijdens foto-activiteit  
van openbare bibliotheek Kennemer Waard.
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Meer dan duizend vrijwilligers zijn regelmatig actief 
op de Nederlandstalige Wikipedia; zij leveren in ieder 
geval enkele keren per maand een bijdrage, sommigen 
zijn zelfs dagelijks actief. Daarnaast dragen vrijwilli-
gers ook actief bij aan de andere Wikimedia-projecten 
en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Fries-
talige, de Nedersaksische en de Limburgse. Ook zijn er 
mensen actief op de beeldbank Wikimedia Commons, 
de databank Wikidata en de bibliotheek van bron-
documenten Wikisource. Ze schrijven de inhoud van de 
Wikimedia-projecten, bewaken de kwaliteit, verbeteren 
de software en organiseren activiteiten in het land. Het 
ondersteunen van deze vrijwilligers bij verschillende 
Wikimedia-projecten is een van de hoofdtaken van 
Wikimedia Nederland. Dit kan praktische, logistieke  
of financiële ondersteuning zijn.

3.1  EEN GEZONDE WIKIMEDIA- 
GEMEENSCHAP

Uit onderzoeken die in 2015 onder bewerkers zijn ge-
houden weten we dat de werkomgeving op de Neder-
landstalige Wikipedia door een groot aantal gebruikers 
niet altijd als plezierig wordt ervaren. Wikimedia Neder-
land wil de gemeenschap ondersteunen bij het zoeken 
van oplossingen.

3.1.1 On- en offline trainingen
In opdracht van Wikimedia Nederland ontwikkelde 
E-Coachpro het Capacity Building Programma online 
communicatie. Dit is een specifiek voor de Wiki pedia-
contekst ontwikkelde training. Bewerkers leren hoe ze 
‘tussen de regels’ van online communicatie boodschap-
pen kunnen lezen om te doorgronden waar de afzender 
nu echt om vraagt - en hoe ze door hun reactie de kans 
op conflicten en misverstanden kunnen verminderen. 
Dit programma is in 2017 ontwikkeld en getest, en 
wordt in 2018 geïntroduceerd.

Twee actieve Wikimedianen namen met steun van 
Wikimedia Nederland deel aan een door Wikimedia UK 
georganiseerd train-trainer programma in Edinburgh.

3.1.2 Bijeenkomsten
Voor de werksfeer is het ook goed dat bewerkers elkaar 
in levende lijve kunnen ontmoeten. Daarom organiseert 
Wikimedia Nederland gedurende het jaar bijeenkom-
sten, of geeft steun aan vrijwilligers en partnerinstellin-
gen die dat doen.

Het jaar begon met een mooie nieuwjaarsbijeenkomst 
op 21 januari bij Museum Volkenkunde in Leiden. 
Onder het toeziend oog van tachtig deelnemers vond 
de uitreiking van de WikiUilen plaats, de “oscars voor 
Wikipedianen”. Tevens werden de prijswinnaars van de 
Wikipedia schrijfwedstrijd bekend gemaakt. Noemens-
waardig onderdeel van de nieuwjaarsbijeenkomst was 
de bekendmaking van de schenking van een deel van 
het Cultureel Woordenboek aan de Wikimedia  projecten. 
Het betrof de tekst bij de termen die nog niet op  
de Nederlandstalige Wikipedia stonden.

Wikimedia Nederland organiseerde ook in 2017 weer de 
tweewekelijkse WikiZaterdagen. Op deze zaterdagen is 
het kantoor van Wikimedia Nederland open voor vrijwilli-
gers. Men komt bij elkaar om aan activiteiten van de ver-
eniging te werken, om samen Wikipedia te bewerken of 
gewoon voor de gezelligheid. Zeventig personen bezoch-
ten in 2017 een of meerdere keren een WikiZaterdag.

Daarnaast ondersteunden we een nieuwe variant; de 
WikiVrijdagen. Samen met Atria, Kennisinstituut voor 
Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, organiseerde 
de gendergap werkgroep twaalf WikiVrijdagen. Vanaf 
20 januari vond in 2017 iedere derde vrijdag van de 
maand een WikiVrijdag bij Atria plaats waarbij een 
vrijwilliger van de gendergap werkgroep aanwezig was 
om te helpen bij het bewerken van Wikipedia. Doel is 
meer vrouwen motiveren actief mee te doen en meer en 
betere informatie over vrouwen en vrouwengeschiede-
nis beschikbaar te maken.

Ook openbare bibliotheken bieden ruimte en steun aan 
Wikipedia-groepen. Met de Bibliotheek Hengelo startte 

3. PROGRAMMA ONDERSTEUNING AAN DE COMMUNITY

Redactie over vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit van Amsterdam. Een 
van de evenementen georganiseerd ter ere van Internationale Vrouwendag.

Introductie van de fotodag van de Bibliotheek Midden-Brabant in de Spoorzone 
van Tilburg op 1 april 2017.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rapportage_Motivaction_Lezers.pdf
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Wikimedia Nederland een maandelijks terugkerende 
Wikikring. Twentse Wikipedia-bewerkers kunnen elkaar 
ontmoeten en nieuwe Wikipedianen krijgen de kans 
om meer te leren over schrijven, bronnenonderzoek 
en andere aspecten van Wikipedia. In de herfst startte 
een vergelijkbare groep in de openbare bibliotheek in 
Tilburg. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.

3.1.3 Wikimedia Conferentie Nederland
Zaterdag 4 november 2017 vond de 10e Wikimedia Con-
ferentie Nederland plaats in Meeting Plaza te Utrecht. 
Dit was tevens de laatste keer dat de conferentie op 
deze vertrouwde locatie plaatsvond in verband met de 
verhuizing van Meeting Plaza naar een nieuwe loca-
tie. Circa 100 mensen namen deel aan de conferentie, 
waaronder toekomstige en bestaande bewerkers van de 
online encyclopedie, ICT-ers, journalisten, media-experts 
en medewerkers van musea, bibliotheken, archieven en 
educatieve instellingen. Thema van de conferentie was 
‘Facts matter’ en er werd dus ook veel gepraat over de 
toekomst van Wikipedia als vrij toegankelijke en betrouw-
bare kennisbron. Maar het ging ook over het belang van 
uitbreiding van het aantal medische artikelen via WikiPro-
jectMed en het verkleinen van de gendergap. Daarnaast 
werden de winnaars van de fotowedstrijd Wiki Loves 
Monuments 2017 Nederland bekend gemaakt.

Aan media-aandacht was geen gebrek. Daags ervoor 
werd de conferentie genoemd in het Parool, het AD en 

LindaNieuws. Ook NPO Radio 1 besteedde er in het 
ochtendjournaal aandacht aan. Leuke bijkomstigheid 
was de aanwezigheid van een cameraploeg van Het 
Klokhuis die een aflevering maakt over Wikipedia die in 
2018 een aantal keren zal worden uitgezonden.
Trainingen en delen technische vaardigheden
In 2016 is Wikimedia Nederland gestart met een serie 
workshops waar vrijwilligers hun specialistische en 
technische kennis delen met anderen. In 2017 is deze 
lijn voortgezet en zijn diverse workshops georgani-
seerd waar ervaren vrijwilligers hun kennis en vaardig-
heden konden delen met anderen. Waar nodig zorgde 
Wikimedia Nederland voor deskundige externe trainers 
en sprekers. Het waren mediatrainingen, google docs 
trainingen en trainingen op het gebied van auteurs-
recht.

3.2 NIEUWE BEWERKERS
Uit onze ervaring bij edit-a-thons1 en gebruikerstrainingen 
weten wij dat het voor nieuwe bewerkers lastig is om een 
antwoord te vinden op praktische vragen over het bewer-
ken van Wikipedia. De informatie is versnipperd en vaak 
niet erg toegankelijk voor beginners. Ook tijdens introduc-
tietrainingen ‘Wikipedia bewerken’ bij archieven, musea en 
onderwijsinstellingen werd regelmatig gevraagd of er een 
‘handleiding Wikipedia bewerken’ beschikbaar is.

1  Een edit-a-thon is een (klein) evenement waar mensen samen-
komen om gezamenlijk aan Wikipedia-artikelen te werken over 
een specifiek, vooraf bepaald onderwerp. 

DOELSTELLINGEN
»  een gezonde Wikimedia-gemeenschap 

creëren waar in een goede sfeer 
constructief wordt samengewerkt

»  een gestage instroom van nieuwe 
bewerkers bevorderen, waarvan een 
substantieel deel ook actief blijft

»  bewerkers de beschikking geven over 
adequate middelen om hun werk te 
kunnen doen

WIE IS DE WIKIMEDIA-BEWEGING?
»  Duizenden vrijwilligers maken de inhoud en 

bepalen de regels van projecten als Wikipedia 
en Wikimedia Commons

»  De Wikimedia Foundation beheert de servers, 
ontwikkelt de software, werft fondsen en han-
delt juridische zaken af

»  Lokale Wikimedia-verenigingen, waaronder 
Wikimedia Nederland, ondersteunen vrij-
willigers en zetten samenwerkingen op met 
kennis- en erfgoedinstellingen

1  Een edit-a-thon is een (klein) evenement waar mensen samen komen om gezamen-
lijk aan Wikipedia-artikelen te werken overeen specifiek, vooraf bepaald onderwerp. 

Deelnemers aan de Wikimedia Conferentie Nederland 2017.
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Op initiatief van Wikimedia Nederland is door ervaren 
Wikipedianen een Handleiding Wikipedia geschreven. 
De eerste versie van deze handleiding is in december 
2017 op Wikimedia Commons beschikbaar gesteld. 
In het eerste kwartaal van 2018 zal via sociale media, 
nieuwsbrieven, de website, trainingen en uiteraard Wiki-
pedia aandacht voor de handleiding gevraagd worden 
met als doel zoveel mogelijk feedback te verzamelen 
om in het tweede kwartaal een nog betere tweede 
versie te kunnen lanceren. Met deze handleiding wil 
Wikimedia Nederland nieuwe Wikipedianen steun en 
houvast geven bij hun eerste stappen.

3.3 STEUN VOOR DE BEWERKERS
Wikimedia Nederland ondersteunt bewerkers op diver-
se vlakken. Zo biedt Wikimedia Nederland bewerkers 
ondersteuning bij geschillen met uitgevers over onjuist 
gebruik van materiaal dat onder open licentie op de Wiki-
media-projecten is vrijgegeven. Daarnaast worden door 
vrijwilligers georganiseerde evenementen of activiteiten 
ondersteund op het gebied van communicatie en logistiek.
Ook op financieel vlak ondersteunt Wikimedia Neder-
land. Zowel leden als niet-leden kunnen FOKA-aan-
vragen (Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten) 
indienen voor activiteiten die passen binnen de doelstel-

lingen van de vereniging en die bijdragen aan één van 
de WIkimedia-projecten. Vrijwilligers die in verband met 
hun werk voor de Wikimedia-projecten reis- en verblijf-
kosten moeten maken, kunnen voor een vergoeding 
eveneens bij Wikimedia Nederland terecht.
Verder stelt Wikimedia Nederland reisbeurzen beschik-
baar voor deelname aan internationale bijeenkomsten. 
Zo konden zes Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers in 
2017 deelnemen aan Wikimania in Montreal, vier aan 
de Wikimedia-hackathon in Wenen, twee aan de Wi-
kidata-conferentie in Berlijn en een aan de Wikimedia 
Diversity Conferentie in Stockholm.

Er werden in 2017 in totaal acht Foka-aanvragen toege-
kend voor een totaalbedrag van 1030,59. Het betroffen 
voornamelijk aanvragen voor de vergoeding van reis-
kosten, entreegelden, prijzengeld voor schrijfbijeenkom-
sten en de aanschaf van geluidsapparatuur.

Deelnemers aan Wikimania in Montreal 2017.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HandleidingWikipediaversie1_2017.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HandleidingWikipediaversie1_2017.pdf
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Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren 
aan de beschikbare vrije kennis in Nederland en in het 
bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimedia-projec-
ten die voor veel mensen de toegang vormen tot vrije 
kennis. Dit gebeurt in samenwerking met kennis- en 
erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig 
en gewenst mengt Wikimedia Nederland zich in het poli-
tieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor 
vrije kennis en vrije licenties.

4.1  SAMENWERKEN MET EXTERNE  
ORGANISATIES

Wikimedia Nederland werkt nauw samen met culturele 
instellingen als archieven, bibliotheken en musea. Wiki-
media Nederland motiveert en begeleidt de instellingen 
in het bijdragen van kennis, coördineert content dona-
ties en biedt ondersteuning bij werving en begeleiding 
van Wikipedians in Residence.

4.1.1 Wikipedians in Residence
Musea en archieven die structureel samenwerking 
zoeken met Wikipedia en andere Wikimedia-projecten, 
kunnen kiezen voor het (tijdelijk) in dienst nemen van 
een zogenaamde Wikipedian in Residence (WiR). Een 

WiR is een ervaren gebruiker van Wikipedia of Wikime-
dia en vormt de verbindende schakel tussen enerzijds 
de organisatie waarin hij/zij werkzaam is en anderzijds 
Wikipedia en haar zusterprojecten.

In 2017 zijn twee nieuwe Wikipedians in Residence 
aangesteld, bij Unesco Nederland en bij Erfgoed Gelder-
land. Daarnaast werkt Wikimedia Nederland samen met 
de WiR in dienst van Soorten.nl.
Michelle van Lanschot, de Wikipedian in Residence bij 
Erfgoed Gelderland organiseerde in samenwerking met 
Wikimedia Nederland diverse projecten bij een aantal 
kleine erfgoedinstellingen. Zo werd met Het Flipje & 
Streekmuseum Tiel op 8 maart een schrijfmiddag geor-
ganiseerd voor iedereen met interesse in de geschiede-
nis van Tiel en de collectie van het museum. Museum 
het Valkhof besteedde aandacht aan het delen van haar 
kennis op Wikipedia en Wikimedia Commons. Om Wiki-
pedia aan te vullen met Edese (erfgoed-)onderwerpen 
werd er op 26 januari een schrijfavond georganiseerd 
in Cultura. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 
(ECAL) deelde met hulp van de WiR een groot deel van 
hun archieven en collecties op Wikimedia, waardoor de 
kennis over de Achterhoekse streek en identiteit beter 
verspreid kon worden. Ook op Wikipedia werd Gelder-
land goed onder de aandacht gebracht. Van 2 tot en 
met 15 oktober was er een schrijfweek over Gelderland. 
Wikipedia stond die periode in het teken van Gelderse 
onderwerpen in de breedste zin van het woord.

Ook bij het Nederlandse Memory of the World Comité 
van UNESCO was een Wikipedian in Residence actief. 
Sandra Fauconnier vervulde de functie van mei tot juli 
2017. Zij heeft bij drie instellingen die een deel van de 
collectie op het MoW Register hebben, medewerkers 
ingewijd in het werk met Wikimedia: Universiteitsbiblio-
theek Utrecht, Zeeuws Archief en Internationaal Insti-
tuut voor Sociale Geschiedenis. Bij het laatste verblijf 
hebben ook twee andere KNAW-instituten geprofiteerd: 
Huygens Instituut en Meertens Instituut. Zij hielp de 
instellingen met technisch en juridisch advies bij het 

4. PROGRAMMA INHOUD

DOELSTELLINGEN
»  Intensiever samenwerken met externe organi-

saties en meer inspelen op wat hen motiveert 
om kennis en cultuur uit te dragen

»  Concentreren op kennisvelden die nog onder-
vertegenwoordigd zijn

»  Inzicht verkrijgen in de wensen en ervaringen 
van Wikipedia-lezers en hoe professionals de 
op hun vakgebied geboden informatie beoor-
delen

»  Stimuleren en ondersteunen van gebruik van 
andere vormen van kennisrepresentatie

»  Als pleitbezorgers voor vrije kennis informatie 
en voorlichting geven over de manier waar-
op de Wikimedia-projecten aan vrije kennis 
bijdragen

Voorblad scheepsjournaal, beeld gedoneerd als onderdeel van het 
Unesco Memory of the World Wikipedian in Residence project. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flipje_%26_Streekmuseum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flipje_%26_Streekmuseum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_het_Valkhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_het_Valkhof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfgoedcentrum_Achterhoek_en_Liemers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfgoedcentrum_Achterhoek_en_Liemers
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toevoegen van digitale afbeeldingen en andere gege-
vens in Wikisource en Wikidata, en bij het activeren van 
de Wiki-gemeenschap.
Wikimedia Nederland is lid van de stuurgroepen die 
toezicht houden op de activiteiten van deze WiRs en 
was betrokken bij het organiseren van trainingen en 
schrijfbijeenkomsten. Dankzij de aanstelling van deze 
WiR’s was het mogelijk om in 2017 samen meer mate-
riaal breder beschikbaar te maken. Zowel bij Erfgoed 
Gelderland als bij UNESCO zijn er ook in 2018 middelen 
en tijd vrijgemaakt om de Wikipedian-in-Residence-pro-
gramma’s voort te zetten. Bij UNESCO zal de nadruk 
dan liggen op Caribisch en Surinaams erfgoed.

4.1.2 Samenwerking met erfgoedinstellingen
In 2017 heeft Wikimedia Nederland de samenwerking 
voortgezet met Nederlandse bibliotheken, musea en ar-
chieven. Deze samenwerking leidde door het jaar heen 
tot mooie donaties van beeldmateriaal. Om het gebruik 
van het gedoneerde materiaal te stimuleren zijn in 2017 
diverse online schrijfevenementen, challenges en edit-a-
thons georganiseerd.
Het jaar startte met de donatie van een deel van het Cul-
tureel Woordenboek aan de Wikimedia  projecten. Het 
betrof de tekst bij de termen die nog niet op de Neder-
landstalige Wikipedia stonden.
Daarnaast is In 2017 de activiteiten-menukaart ontwik-
keld. In eerste instantie bedoeld als een toolkit voor 
openbare bibliotheken om een overzicht te bieden van 

Wikimedia-activiteiten die zelfstandig georganiseerd 
kunnen worden. De activiteiten-menukaart is als tool 
te gebruiken door galeries, bibliotheken, archieven en 
musea.

Erfgoed Leiden en Omstreken
Erfgoed Leiden en Omstreken heeft in 2017 een bij-
zondere collectie van glasnegatieven van de Leidse 
fotograaf Jan Goedeljee (1824-1905) gedigitaliseerd en 
beschikbaar gesteld op Wikimedia Commons, de beeld-
bank van Wikipedia. In de collectie komen bekende 
Leidse plekken zoals de Morspoort en het Academiege-
bouw langs, maar ook sindsdien afgebroken gebouwen 
zoals het oude postkantoor aan de Breestraat en het 
station.

Artis Bibliotheek
Wikimedia Commons werd begin maart 2017 ver-
rijkt met ruim 26.500 dierenafbeeldingen uit de Artis 
Bibliotheek. De afbeeldingen zijn afkomstig uit de 
Iconographia Zoologica, een verzameling dierkundi-
ge illustraties. De Artis Bibliotheek aan de Plantage 
Middenlaan is onderdeel van de Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam. Naast prenten – 
vaak handgekleurd en afkomstig uit publicaties uit de 
zeventiende, achttiende en negentiende eeuw – bevat 
de verzameling ook originele tekeningen. De verza-
meling is tot stand gekomen in de jaren 1881–1883. 
Hierop aansluitend organiseerde Wikimedia Nederland 
in samenwerking met de Bijzondere Collecties in maart 
2017 een wedstrijd waarbij mensen werden opgeroepen 
om afbeeldingen toe te voegen aan relevante artikelen 
op Wikipedia. Dat kon de Nederlandstalige Wikipedia 
zijn, maar ook een van de talrijke andere taalversies. 
Het heeft ertoe geleid dat er in totaal 247 afbeeldingen 
in een artikel werden geplaatst.

De Koninklijke Bibliotheek
In 2017 heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) 2.608 
illustraties uit 187 verschillende historische kinderpren-
tenboeken gedoneerd aan Wikimedia Commons. De 

Contentdonaties naar aanleiding van activitei-
ten van Wikipedians in Residence in 2017
»  7 bestanden van the National Liberation 

Museum
»  17 bestanden van Erfgoedcentrum Achterhoek 

en Liemers
»  24 bestanden van Flipje & Streekmuseum Tiel
»  29 bestanden van Wikicollege Gelderland
»  39 bestanden van Museum Het Valkhof
»  71 bestanden van Gemeentearchief Ede
»  92 beeldbestanden van Erfgoedcentrum Rozet 
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Euromast wordt extra opgeverfd, beeld 
geschonken door Nationaal Archief 2017

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Activiteiten-menukaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Activiteiten-menukaart
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Erfgoedcentrum_Achterhoek_en_Liemers
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Erfgoedcentrum_Achterhoek_en_Liemers
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Flipje_%26_Streekmuseum_Tiel
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikicollege_Gelderland
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donatie bevat illustraties uit boeken uitgegeven in de pe-
riode 1810 -1880. Naast de bekende verhalen is er ook 
een aantal verhalen en thema’s die het waarschijnlijk nu 
niet meer tot in een kinderboek zouden schoppen; denk 
aan dierenmishandeling, Hollands glorie of een afge-
knipt duimpje. De afbeeldingen zijn afkomstig uit het 
Geheugen van Nederland, waaraan de onder meer KB, 
de Bibliotheek Rotterdam, de Openbare Bibliotheek Am-
sterdam en het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
Deventer hebben bijgedragen. De KB organiseerde ook 
een Wikimedia-workshop rond het thema kinderboeken.

VPRO
Vanaf mei 2017 zond de VPRO de tiendelige docu-
mentaireserie The Mind of the Universe uit. In de serie 
namen vooraanstaande wetenschappers over de hele 
wereld ons mee langs en over de grenzen van de weten-
schap. Uniek aan deze serie was dat al het filmmateri-
aal gedownload en gebruikt mocht worden onder een 
Creative Commons licentie. Op een speciaal ontworpen 
platform zijn alle interviews en al het niet gebruikte ma-
teriaal terug te vinden. Mede dankzij bemiddeling van 
Wikimedia Nederland heeft de Wikimedia Foundation 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een finan-
ciële bijdrage gegeven voor een serie activiteiten om te 
zorgen dat het materiaal optimaal gebruikt kon worden 
voor de Wikimedia -projecten.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
doneerde in 2017 in totaal 1142 luchtfoto’s aan Wi-
kimedia Commons. De foto’s zijn gemaakt door de 
Technische Dienst Luchtvaart afdeling in de periode 
1920-1940. De foto’s zijn vooral interessant vanuit een 
historisch perspectief - ze laten zien hoeveel er veran-
derd is in de afgelopen 80 jaar. Zo bevat de collectie 
foto’s van het eiland Urk, van het verdwenen Paleis voor 
Volksvlijt in Amsterdam en van de oude binnenstad van 
Rotterdam. Bijzonder is dat de Wikimedia gemeenschap 
na de upload veel informatie over de afbeeldingen heeft 
toegevoegd op Wikimedia Commons.

Meer contentdonaties, rond de thema’s Nederland en de 
Wereld, Natuur en Gender Gap zijn beschreven in 4.2.

4.1.3  Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken zijn voor Wikimedia Nederland 
interessant als partners met een groot netwerk van 
gebruikers en vrijwilligers. Wikimedia Nederland en 
de bibliotheken vinden elkaar in hun missie om kennis 
beschikbaar te maken, en om (digitale) vaardigheden 
aan te leren. Daarom richten activiteiten zich vooral op 
het gezamenlijk bijdragen aan en kennis nemen van de 
verschillende Wikimedia-platforms.
De Bibliotheek Midden-Brabant in Tilburg en de Biblio-
theek Hengelo organiseren Wiki Cafés of Wikikringen, 
waarbij geïnteresseerden samenkomen om gezamenlijk 
aan Wikipedia te werken. Wikimedia Nederland bood 
ondersteuning in de organisatie.
De bibliotheken van Midden-Brabant en Kennemer-
waard organiseerden fotodagen, waarbij bezoekers van 
de bibliotheek werd gevraagd om lokale monumenten 
en andere bezienswaardigheden te fotograferen voor 
Wikimedia Commons.

4.1.4  Samenwerking met universiteiten 
en hogescholen

In het Wikipedia-educatieprogramma werkt Wikimedia 
Nederland samen met hogescholen en universiteiten. 
Doel hiervan is enerzijds om studenten en docenten uit te 
dagen hun kennis op Wikipedia te delen, en anderzijds om 
meer bekendheid te geven aan het delen van vrije kennis.
Colleges waarin studenten aan Wikipedia hebben 
gewerkt, zijn gegeven bij de Radboud Universiteit, de 
Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amster-
dam. In de meeste gevallen kregen de studenten als 
onderdeel van het college een introductie in Wikimedia 
in het algemeen, en Wikipedia in het bijzonder.
Wikimedia Nederland verzorgde presentaties over Wiki-
media in het onderwijs voor stafleden van de Universi-
teit Leiden, Avans Hogeschool en de TU Delft.
De Hogeschool van Amsterdam is in 2017 met een klein 
onderzoek begonnen naar de haalbaarheid van een 

In maart 2017 lanceerde Wikimedia Nederland het Nederland en 
de Wereld Uitwisselingsplatform voor gedeeld niet  Europees cul-
tureel erfgoed. Het betreft voornamelijk materiaal in Nederlandse 
archieven, musea en bibliotheken dat relevant is voor mensen in 
landen waar Nederland historische banden mee heeft. Doel van 
het platform is om te stimuleren dat er wereldwijd meer gebruik 
wordt gemaakt van materiaal uit Nederlandse collecties rondom 
niet Europese landen.

Het platform maakt onderdeel uit van het project Nederland en de 
wereld en is ontwikkeld met een subsidie van DEN.

Op de foto ziet u slavenhuisjes, beeld afkomstig van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed.
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India
De West Bengal Wikimedians organiseerde in 2017 een 
aantal activiteiten om de Nederlandse begraafplaats 
van Chinsurah (India) te documenteren voor Wikimedia 
Commons. Van de 17de tot de 19de eeuw was Chinsu-
rah een Nederlandse kolonie. Dit resulteerde in meer 
dan 340 foto’s van de begraafplaats. Niet tevreden met 
enkel fotograferen, hebben de West Bengal Wikimedi-
ans eveneens een projectpagina aangemaakt om ook 
Wikidata en Wikipedia te verrijken met informatie over 
de geschiedenis van Chinsurah. Het leverde uiteindelijk 
1591 foto’s op.

VOC
Op zaterdag 10 juni organiseerde het Nationaal Archief 
samen met Wikimedia Nederland een Wikipedia  VOC  
schrijfworkshop en een themaweek met als doel meer 
informatie en beelden over VOC (gerelateerde) onder-
werpen aan Wikipedia toe te voegen. Er zijn in totaal 
29 nieuwe artikelen aangemaakt en veertien artikelen 
uitgebreid of verbeterd.

Indonesië
Ki Hadjar Dewantara was 
een pionier in de strijd om 
educatie voor Indonesiërs. 
Wikimedia Indonesië heeft 
de afgelopen periode hard 

gewerkt om zijn correspondentie uit het archief van het 
Museum Dewantara Kirti Griya in Yogyakarta te digitali-
seren en te uploaden naar Wikimedia Commons. In de-
cember 2017 is een start gemaakt om in samenwerking 
met Wikimedia Indonesië de inhoud van deze brieven te 
transcriberen zodat het eenvoudiger wordt deze docu-
menten te vertalen.

Caribisch en Surinaams erfgoed
Het Wikipedian in Residence programma bij UNES-
CO-Nederland gaf in 2017 ook een impuls aan Neder-
land en de Wereld. Bij de gesprekken met betrokken 
instellingen kwam naar voren dat over Caribisch en 

Surinaams erfgoed en geschiedenis op de Wikime-
dia-projecten nog te weinig informatie te vinden was. 
Ook bestond het vermoeden dat deelname vanuit de An-
tilliaanse en Surinaamse gemeenschappen erg gering 
was. Wikimedia Nederland en UNESCO organiseerden 
op 7 oktober gezamenlijk een studiedag over dit thema. 
In 2018 gaan beide organisaties samenwerken aan een 
serie activiteiten rond Caribisch en Surinaams erfgoed, 
in dialoog met de betrokken gemeenschappen.

4.2.2 Natuur
Binnen het Project Natuur zetten vrijwilligers zich met 
steun van Wikimedia Nederland in om de inhoud rond 
het thema Natuur te verbeteren op Wikimedia-projecten.
Project Natuur organiseerde in 2017 enkele workshops in 
samenwerking met andere organisaties. Zo organiseerde 
Project Natuur in samenwerking met de Hortus botani-
cus Leiden op zaterdag 30 september een korte work-
shop natuurfoto’s maken en konden de beste foto’s wor-
den ge-upload naar Wikimedia Commons. Op zaterdag 
23 september werd een soortgelijke workshop georgani-
seerd met de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum.
Ook op het kantoor van Wikimedia Nederland werden 
workshops georganiseerd om mensen uit te nodigen 
mee te schrijven aan Wikipedia- artikelen over natuur. 
Zo werd op 27 mei 2017 een Wikipedia -natuurmiddag 
georganiseerd waar zowel beginners als gevorderde 
Wikipedia -bewerkers welkom waren.
In samenwerking met de Tuin van Kapitein Rommel 
heeft Wikimedia Nederland in 2017 ook het project 
QRpedia georganiseerd. Door de hele Tuin van Kapi-
tein Rommel werden 27 kleine bordjes met QR-codes 
geplaatst. Bezoekers konden met hun smartphone deze 
QR-code scannen en werden vervolgens naar Wikipe-
dia geleid waar ze meer informatie aantroffen over de 
betreffende plant.
In de laatste twee weken van augustus organiseerde 
de projectgroep van het Project Natuur een themaweek 
met als onderwerp Natuurgebieden en Bioreservaten. 
Niet alleen konden de gebieden beschreven worden 
(inclusief Natura 2000 gebieden), maar ook informatie 

brede    Wikimedia/open data minor of bachelor. Resulta-
ten worden in 2018 verwacht.
De Universiteit van Amsterdam organiseerde weer de 
jaarlijks terugkerende summerschool Wikipedia en het 
Boek, waarin de deelnemers gezamenlijk aan Wikipedia 
werken.
Bij de Universiteit Utrecht heeft een stagiaire onder 
begeleiding van de UNESCO WiR reproducties van 
middeleeuwse handschriften naar Wikimedia Commons 
geüpload, en daarnaast relevante artikelen op verschil-
lende taalversies van Wikipedia en Wikidata bewerkt.
In 2017 hebben 5 stagiairs van de ITV Hogeschool voor 
Tolken en Vertalen hun stage bij Wikimedia Nederland 
afgerond. Als onderdeel van deze stage hebben zij 85 
artikelen vertaald uit het Frans, Duits en Italiaans, en in 
lengte variërend van een paar honderd woorden tot vele 
duizenden. Eén van deze artikelen heeft in 2017 zelfs 
als Etalage artikel (artikel dat aan de hoogste kwali-
teitseisen voldoet) op de voorpagina van de Neder-
landstalige Wikipedia gestaan.

4.2 BREDE EN DIVERSE KENNIS
Wikimedia Nederland organiseert en ondersteunt 
diverse activiteiten rond de thema’s: Natuur, Nederland 
en de wereld en gendergap. Doel is het systematisch en 
gestructureerd verbeteren van inhoud rond deze onder-
werpen, en het motiveren van mensen en instellingen 
om actief bij te dragen aan de Wikimedia-projecten. 
De gedachte is dat na een aantal jaren van steun door 
Wikimedia Nederland er rond de thema’s een zichzelf in 
stand houdende samenwerking tussen vrijwilligers en 
samenwerkingspartners ontstaat.

4.2.1 Nederland en de wereld
In 2016 is een nieuw project geïntroduceerd: Nederland 
en de wereld. Door middel van dit project wil Wikimedia 
Nederland materiaal uit de collecties van Nederlandse 
erfgoedinstellingen beschikbaar stellen. Materiaal dat 
bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld; 
landen waarmee Nederland banden heeft door koloni-
aal-, handels- of migratieverleden.

Nederland en de Wereld Uitwisselingsplatform
Begin maart 2017 lanceerde Wikimedia Nederland het 
Nederland en de Wereld Uitwisselingsplatform voor 
gedeeld niet -Europees cultureel erfgoed. Doel van het 
platform is om te stimuleren dat er wereldwijd meer 
gebruik wordt gemaakt van materiaal uit Nederlandse 
collecties rondom niet -Europese landen. Het platform 
wil met name contacten leggen tussen Nederlandse 
instellingen en de wereldwijde Wikimedia-beweging. 
Het platform staat ook open voor iedereen die op zoek 
is naar niet -Europees cultureel erfgoed in Nederland-
se collecties en is dus ook relevant voor onderwijs 
en onderzoek. Het platform is ontwikkeld dankzij een 
subsidie van DEN, het nationale kennisinstituut voor 
digitalisering in de cultuursector.

Syrië
Syrië is al jarenlang het toneel van een bloedige burger-
oorlog waarin honderdduizenden doden vielen, miljoe-
nen mensen zijn gevlucht en hele steden zijn verwoest. 
De foto’s die het Nationaal Museum van Wereldcultu-
ren in 2017 aan Wikimedia Commons doneerde laten 
een ander beeld zien. Deze foto’s, voor een groot deel 
gemaakt in de jaren ‘80, tonen mensen die bezig zijn 
met hun dagelijkse werk, straatbeelden van steden die 
inmiddels door oorlog verwoest zijn, en kunst- en ande-
re objecten uit de collectie van het museum. Juist het 
historische karakter van de foto’s maakt deze collectie 
waardevol voor Wikimedia Commons. De upload be-
stond uit 352 foto’s en viel samen met een fototentoon-
stelling in het NMvW over Aleppo.

Op 10 maart 2017 werd op initiatief van Farah Mustak-
lem, actief lid van ‘Wikipedians of the Levant’ -groep, een 
training gegeven aan veertien Syrische vluchtelingen 
in het bewerken van de Arabische Wikipedia. Farah 
Mustaklem had Wikimedia Nederland benaderd met het 
aanbod om deze training te geven. Wikimedia Neder-
land zocht daarvoor samenwerking met de vrijwilligers-
organisatie SYVNL, die zich inzet voor de integratie van 
Syrische vluchtelingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_botanicus_Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_botanicus_Leiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin_van_Kapitein_Rommel
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over de planten en dieren die deze gebieden bevolken 
kon worden bewerkt of toegevoegd. Natuurliefhebbers 
en geïnteresseerden werden uitgenodigd Wikipedia 
te verrijken met artikelen over natuur. Dit resulteerde 
in ruim twintig artikelen of aanvullingen. Het beperkte 
zich niet tot de natuur in Nederland. Er werd zelfs een 
aantal artikelen toegevoegd over de prachtige natuur in 
Nieuw-Zeeland.

4.2.3 Gendergap
Sinds 2015 is de gendergap werkgroep met steun van Wi-
kimedia Nederland actief om meer artikelen over vrouwen 
en vrouw-gerelateerde onderwerpen te beschrijven op 
Wikipedia en zusterprojecten. Daarnaast tracht de gender-
gap werkgroep vrouwen te motiveren om bij te dragen aan 
Wikipedia. De focus van de activiteiten ligt op informeren, 
enthousiasmeren en activeren van nieuwe bewerkers.
Vanuit de behoefte van geïnteresseerden aan overleg 
en persoonlijke begeleiding organiseerde de gendergap 
werkgroep in 2017 maandelijks gendergap WikiZater-

dagen en Wiki-vrijdagen. Daarnaast zijn er nog diverse 
bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door heel 
Nederland waarvan onderstaand enkele activiteiten 
worden uitgelicht.

Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag, 8 maart, was de aanleiding 
om gedurende de maand maart op Wikipedia extra 
aandacht te besteden aan de vrouw. Er zijn diverse 
bijeenkomsten in het land georganiseerd waar men kon 
aanschuiven én er waren online activiteiten. Zo kon men 
bijvoorbeeld kiezen uit het aanvullen van korte artikelen 
die klaar waren gezet, het vertalen van artikelen maar 
natuurlijk ook schrijven van nieuwe artikelen. Ook kon 
men elkaar ontmoeten tijdens bijeenkomsten bij onder 
meer de Universiteit van Amsterdam of het Flipje & 
Streekmuseum in Tiel.

#100wikiwomen Challenge
In de honderd dagen voor Internationale Vrouwendag 
(8 maart) organiseerde de gendergap werkgroep de 
#100wikiwomen Challenge. Gedurende 100 dagen 
publiceerden zoveel mogelijk verschillende Wikipe-
dia-schrijvers elke dag een nieuw artikel over een vrouw. 
Onder de deelnemers werd een prijs verloot. De actie 
was zo succesvol dat op 29 november 2017 de editie 
2018 van start ging.

Schrijfmiddag over vrouwelijke hoogleraren
Wikimedia en de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) sloegen in 2017 de handen ineen 
om ruim baan te geven aan vrouwelijke onderzoekers op 
Wikipedia in het kader van het Johanna Westerdijkjaar. Op 
zaterdag 8 april opende de KNAW haar deuren voor een 
Wikipedia -schrijfmiddag over vrouwelijke hoogleraren.

GENDERGAP
»  880 artikelen toegevoegd
»  57 artikelen verbeterd
»  20 mediabestanden aan Commons toegevoegd 

waarvan 60% is hergebruikt

Gemiddeld 1.182 
actieve Wikipedia-bewerkers op 
Nederlandstalige Wikipedia

WMNL
plaatste handleiding WP
op Wikimedia Commons

WMNL
plaatste eerste update

page
op LinkedIn Company

Nederlandstalige Wikipedia 
uitgebreid met 

11.778  
artikelen

 
2.058
nieuwe bewerkers
aangemeld op de
Nederlandstalige 
Wikipedia

43.352

29
12

 content 
en beelddonaties van
partners en projecten
van WMNL

378 tweets

Wikimedia
projecten
verschenen

keer in de
Nederlandse
media

nieuws-

WikiZaterdagen waarvan 
de drukstbezochte was met 

51bijeenkomsten
georganiseerd door
of met Wikimedia 
Nederland

26%
meer volgers op 
Facebook pagina 
Wikimedia Nederland

14 bezoekers 

27 

 

13 internationale 
reisbeurzen toegekend 

23 december

WikiVrijdagen

geplaatst door WMNL

15 contentdonaties
ondersteund door WMNL

10
brieven gepubliceerd

https://www.wikimedia.nl/project/gendergap
https://www.wikimedia.nl/project/gendergap
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Deelnemers aan de Wikipedia Arabic Workshop 
in Zwolle bewerken de Arabische Wikipedia.
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Schrijfmiddag Nieuwe Instituut
Het feit dat van de 650 auteursarchieven in het Rijks-
archief voor Architectuur en Stedenbouw er slechts 
vijftien op naam stonden van een vrouw, was reden 
voor het Nieuwe Instituut om in samenwerking met de 
gendergap werkgroep een Wikipedia -schrijfmiddag te 
organiseren op 8 juni.

Onderzoek eerste feministische golf
Met steun van de Wilhelmina Drucker Fundatie kon 
Wikimedia Nederland in 2017 starten met een project 
dat in kaart wil brengen of over de Eerste feministische 
golf voldoende en goede informatie te vinden is op de 
Nederlandstalige Wikipedia, op Wikimedia Commons 
en in WikiData. Het onderzoek wordt in 2018 gecontinu-
eerd en de resultaten van het onderzoek kunnen worden 
gebruikt als basis voor contentdonaties en lijsten van 
aan te maken of uit te breiden artikelen.

4.2.4 WIKI LOVES MONUMENTS
In 2017 is bij Wiki Loves Monuments gekozen voor 
meer gerichte en op bepaalde categorieën monumen-
ten toegespitste activiteiten.
Dit jaar wilden we vooral foto’s verkrijgen van monu-
menten waar nog geen afbeelding van beschikbaar was 
en de inhoud van Wikipedia en Wikidata op het gebied 
van monumenten verrijken. Daarnaast gaf de werkgroep 
ondersteuning bij een pilotversie van Wiki Loves Monu-
ments in the Dutch Caribbean.
In mei organiseerde het Wiki Loves Monuments team 
iets nieuws: de schrijfwedstrijd ‘Monumenten Challen-
ge’, gericht op het schrijven van artikelen over Neder-
landse rijksmonumenten. Men kon online deelnemen 
of aansluiten bij workshops in het land. Deze challenge 
was een pilot en is naar tevredenheid gelopen. Er heb-
ben zeventien personen deelgenomen met 312 artikelen 
als resultaat. De werkgroep overweegt om in 2018 deze 
challenge opnieuw te organiseren.

In de maand september ging de grootste fotowedstrijd 
van de wereld weer van start en werden fotografen 
uitgedaagd om juist die monumenten te fotograferen 
waarvan nog geen foto op Wikimedia Commons stond. 
In totaal zijn er 6.022 bestanden door 138 deelnemers 
ingestuurd. Op 4 november, tijdens de Wikimedia Con-
ferentie Nederland in Utrecht, zijn de winnende foto’s 
bekend gemaakt.

4.3  LOBBY EN VOORLICHTING OVER 
VRIJE KENNIS

De Free Knowledge Advocacy Group EU is een groep 
Wikimedianen uit meerdere landen van de Europese 
Unie die vrije kennis willen bevorderen, meer in het 
bijzonder door dit onder de aandacht te brengen van 
beleidsmakers in Brussel. Wikimedia Nederland heeft 
deze groep in 2017 financieel ondersteund en de finan-
ciële steun door andere chapters gecoördineerd.

 4.4  ANDERE VORMEN VAN KENNIS-
REPRESENTATIE

‘Wij zijn de Wijk’ is een project van het Grafisch Lyceum 
Utrecht (GLU) waarin lokale (kleine) ondernemingen 
en non-profits hun opdrachten voor visuele content 
(flyers, (reclame)films, etc) pitchen voor studenten van 
het GLU. Deze werken de pitch in groepjes verder uit en 
presenteren de resultaten aan het eind van het project 
tijdens een feestelijke bijeenkomst. Doel van het project 
is om de studenten projectmatig te leren werken, en om 
ze te leren hoe ze met opdrachtgevers moeten omgaan.
In 2017 was WMNL één van de opdrachtgevers. Ter 
voorbereiding van het project werd aan Wikipedia-be-
werkers gevraagd wat voor afbeeldingen zij nodig 
hadden en deze werden aan de studenten voorgelegd. 
Tevens kregen de studenten een korte introductie in 
Wikimedia en auteursrecht. Drie studenten hebben in 
totaal 11 bestanden beschikbaar gesteld.
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Winnende foto Wiki Loves Monuments 2017 door Kateryna Baiduzha. Wikimedia Nederland organiseert de wedstrijd Wiki Loves Monu-
ments om meer foto’s van monumenten beschikbaar te maken op Wikimedia Commons. Een illustratie die op Commons is geplaatst mag 
vrij worden gereproduceerd en gebruikt - als maker en licentie maar worden vermeld. CC-BY-SA

https://www.wikimedia.nl/nieuwsbericht/winaars-wiki-loves-monuments-2017-bekend
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5.  COMMUNICATIE, STAKE-
HOLDERS EN DRAAGVLAK

Communicatie was ook in 2017 een integraal onderdeel 
van de programma’s content en gemeenschap. Wikime-
dia Nederland zette effectieve communicatiekanalen 
in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke 
stakeholders mogelijk maakten, maar met name met 
de Wikipedia-gemeenschap. Zo werd de optie gepro-
moot om de online nieuwsbrief op overlegpagina’s te 
ontvangen en werd standaard gebruik gemaakt van alle 
door de gemeenschap gebruikte kanalen om melding te 
doen van Wikimedia Nederland-activiteiten. Belangrijke 
doelgroepen werden actief en tijdig benaderd met voor 
hen relevante informatie over Wikimedia Nederland, 
Wikimedia-projecten en vrije kennis in het algemeen. Bij 
grote activiteiten werden betaalde Facebook-adverten-
ties ingezet om de doelgroep te bereiken. Belangrijke 
doelgroepen werden daarnaast actief opgezocht door 
aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen 
c.q. media.

Wikimedia Nederland projecten 
haalden 6 keer het nieuws

Wikimedia Nederland plaatste 1e 
update op Linkedin Company page

Volgers op Facebook Wikimedia 
Nederland met 26% gestegen

Volgers op Linkedin Company 
page met 29% gestegen

Volgers op Twitter 
met 8% gestegen

10 nieuwsbrieven 
gepubliceerd

378 tweets van Wiki-
media Nederland



Bolnes tewaterlating “Prins Willem Van Oranje”, 
beeld gedoneerd door Nationaal Archief 2017.
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6. FONDSENWERVING EN DONATIES

De financiering van Wikimedia Nederland komt uit een 
jaarlijkse programmasubsidie van de Wikimedia Foun-
dation, donaties rechtstreeks aan Wikimedia Nederland 
door particulieren, contributies en projectfinanciering.

In 2017 kregen we eenmalig een donatie van €100.000 
van een particulier fonds, dat hieraan verder geen rucht-
baarheid wil geven. Deze donatie zal in 2017, 2018 en 
2019 gebruikt worden om met name projecten rond de 
thema’s natuur en gendergap te ontwikkelen. De ontwik-
keling van het uitwisselingsplatform Nederland en de 
wereld werd mogelijk gemaakt door een projectsubsi-
die van Digitaal Erfgoed Nederland, die in 2016 al was 
verkregen. Daarnaast is de Wilhelmina Drucker Fundatie 
bereid gevonden om een gedeelte van het gendergap 
onderzoek naar de kwaliteit en dekking van de Eerste 
Feministische golf op Wikimedia-projecten te financie-
ren. Dit onderzoek start in februari 2018.

In 2017 heeft Wikimedia Nederland in samenwerking 
met het bureau Van Dooren Advies een strategie ont-
wikkeld voor het realiseren van sponsoring door het 
bedrijfsleven, met name door kennisintensieve bedrijfs-
takken. In 2018 wordt begonnen met de uitvoering van 
die strategie.

In december 2017 werd een donateurscampagne via 
social media opgezet. Via Wikimedia Nederland ac-
counts op Facebook, Twitter en Linkedin werd aandacht 
gevraagd voor de donatiepagina op de website van 
Wikimedia. Er werd in totaal 3404 keer geklikt op de link 
naar de donatiepagina op de website en het aantal do-
naties was in december 2017 met circa 20% gestegen in 
vergelijking met het jaar ervoor.

WMF subsidie € 340.000

Donaties (incl. eenmalige donatie van €100.000) € 112.614 (611 donaties)

Contributies € 4.978

Afbeelding uit de Iconographia
Zoologica-verzameling 2017
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7. DE VERENIGING EN KANTOOR

Nevenfuncties bestuursleden

Michel Wesseling:
Coördinator Research Information Services,  
Erasmus University Rotterdam
Voorzitter Victorine van Schaikfonds
Lid van de Raad van Advies van de HBO-ICT-  
Haagse Hogeschool
Voorzitter Beroepenveld Commissie Informatie 
en Media Studies - Haagse Hogeschool
Lid Raad van Advies KNVI
Bestuurslid FOBID
Secretaris Stichting BredaPhoto
Voorzitter Stichting BredaPhoto Fund
Voorzitter Vereniging van Eigenaren
Bestuurslid iPoort

Justus de Bruijn:
Penningmeester Saxofoonkwartet Syrene

Bart Nieuwenhuis:
Hoogleraar Universiteit Twente, Enschede
Lector Fontys Hogescholen, Venlo

Eigenaar Knowledge for Business Innovation, Utrecht
Raad van Advies Master of Engineering  
Hogeschool Utrecht
Raad van Advies Engineering Management  
Hogeschool van Amsterdam
Raad van Advies Cinnovate, Almere

Frans Grijzenhout:
Directeur - eigenaar Grijz Advies, Amsterdam  
(tot 15 februari 2017)

Harriet de Man:
Coördinator mediatheek Hogeschool Rotterdam
Tolk-vertaler
Adviseur GLAM

Mike Nicolaije:
Triagist Gezondheidszorg Asielzoekers, Arnhem
Student geneeskunde, Maastricht

Marike van Roon:
Hoofdconservator Bijzondere Collecties en Allard  
Pierson Museum, Universiteit van Amsterdam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 april is er een nieuw bestuur gekozen. De gekozen nieuwe bestuurs-
leden waren Mike Nicolaije en Michel Wesseling. Marike van Roon, Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Justus de 
Bruijn en Frans Grijzenhout werden herkozen. Penningmeester Jan Anton Brouwer had zich niet herkiesbaar gesteld.

Bestuur

Justus
de Bruijn
secretaris

Frans
Grijzenhout

voorzitter

Harriet
de Man

samenwerking
met culturele 
instellingen

Mike
Nicolaije

community zaken

Bart
Nieuwenhuis
penning meester

Marike
van Roon

educatie

Michel
Wesseling

fondsen werving

Algemene Leden Vergadering 2017
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Kantoor
Op het kantoor van Wikimedia Nederland werkten 
op 31 december 2017 zes medewerkers:
Michelle Boon, Evenementen
Germien Cox, Communicatie
Denise Jansen, Projectleider
Jacqueline Minnema, Office management 
en financiële administratie
Sandra Rientjes, Directeur
Arne Wossink, Projectleider

Omdat de meeste medewerkers een parttime aan-
stelling hebben komt het totale personeelsbestand 
per 31 december op 3,8 fte.

Salariskosten directeur: € 65.913.

Uit dienst
Met ingang van 1 juli hebben Sindy Meijer en Astrid van 
den Hengel Wikimedia Nederland verlaten. Sindy was 
sinds 1 oktober 2012 in dienst als medewerker com-
municatie en community support. Astrid werkte sinds 
1 november 2016 bij Wikimedia Nederland als office 
manager en financieel medewerker.

Uitzicht op Aleppo, Syrië (1983). Afbeelding geschonken 
door het Museum voor Wereldculturen in 2017.
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8. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

In 2017 is gestart met de implementatie van ‘Elan 
rond vrije kennis’ de meerjarenstrategie van Wikimedia 
Nederland zoals vastgelegd in de Strategie 2017 - 2020. 
Om optimaal invulling te kunnen geven aan de missie 
zal Wikimedia Nederland de komende jaren een koers 
varen die in gelijke mate recht doet aan de belangen 
van bewerkers, van kennishoudende instellingen en van 
lezers. Onder kennishoudende instellingen wordt elke 
organisatie verstaan die bereid is om kennis, data of 
collecties te delen via de Wikimedia-projecten.

Fondsenwerving
Wikimedia Nederland krijgt een groot deel van haar 
financiering van de Wikimedia Foundation. Om min-
der afhankelijk te worden van deze inkomstenbron wil 
Wikimedia Nederland de komende jaren de inkomsten 
uit andere bronnen verhogen. Andere inkomstenbron-
nen zijn schenkingen in de vorm giften van particulieren 
en donaties van instellingen die ons willen steunen. 
Wikimedia wil extra inkomsten generen. Groei moet 
vooral komen uit projectfinanciering door subsidies 
van fondsen verder uit te breiden en het werven van 
sponsors. . De onafhankelijkheid van de Wikimedia-pro-
jecten moet altijd gewaarborgd zijn. Dat is het leidende 
criterium bij het aannemen van donaties, het aanvragen 
van projectfinanciering en het zoeken van sponsors. . 
Ook moet de relatie met de financier geen afbreukrisico 
vormen voor de reputatie van Wikimedia Nederland of 
de Wikimedia-projecten.

Bestedingen en staf
De komende jaren zal de verhouding uitgaven staf - pro-
jecten ongeveer gelijk blijven aan de huidige verdeling. 
Er wordt geen substantiële uitbreiding van het kantoor 
/ de staf voorzien. Voor de komende jaren continueert 
Wikimedia Nederland het bestaande beleid: een kleine 
staf met flexibele schil van medewerkers die kan wor-
den ingehuurd op projectbasis.

Internationale ontwikkelingen
Inmiddels is ook de Wikimedia Foundation begonnen 
met de ontwikkeling van een strategie voor de interna-
tionale Wikimediabeweging. De tijdshorizon voor deze 
strategie is 2030. In oktober 2017 werd als eerste stap 
een ‘strategic direction’ gepresenteerd die richting moet 
geven aan de verdere ontwikkeling van de strategie. In 
een peiling onder de leden van Wikimedia Nederland, 
uitgevoerd in oktober 2017, onderschreef 65% van de 
leden de strategische richting.

Zowel de voorzitter als de directeur van Wikimedia 
Nederland zijn actief betrokken bij de verdere ontwik-
keling van de internationale strategie, die ongetwijfeld 
ook kansen en uitdagingen zal bieden voor Wikimedia 
Nederland.

STRATEGISCH KADER 2017 - 2020
Wat willen we bereiken voor 2020?
»  Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimedia-beweging, in een open community die bruist 

van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners.
Dat gaan we bereiken door:
»  Bevorderen vrije kennis: bijdragen aan de Wikimedia-projecten door het vrijgeven of delen van  

kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid.
»  Relatie met de lezers: meer inzicht verkrijgen in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers.
»  Ondersteunen bewerkers: optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit.
»  Vernieuwing inhoud: stimuleren gebruik van diverse vormen van kennisrepresentatie waaronder 

infographics, video en geluid en animaties.
Fats Domino in Amsterdam, Fats tijdens zijn optreden in het 
Concertgebouw, beeld geschonken door Nationaal Archief in 2017.

https://upload.wikimedia.org/wikimedia/nl/d/d8/Strategie2017-2020Elanrondvrijekennis-definitieveversie.pdf
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‘Stel je een wereld voor waarin iedereen vrij 

toegang heeft tot alle menselijke kennis...  

Dat is waar wij aan werken.’

Vereniging Wikimedia Nederland
Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht

+31 (0)30 3200238
info@wikimedia.nl
www.wikimedia.nl

KvK 17189036
RSIN 816860191

 @WikimediaNL

 @wmnl

Wikimedia Nederland

Wikimedia Nederland
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http://www.wikimedia.nl
https://www.facebook.com/WikimediaNL/?ref=br_rs
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https://nl.linkedin.com/company/wikimedia-nederland
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