
Overwegingen en stellingen voor het ontwikkelen van  
een visie op de toekomst van Wikimedia Nederland (WMN) 

 
Overwegingen 
 

1. Op grond van een aantal meetbare kerngetallen lijkt de ontwikkeling van de 
Wikimedia projecten onderhevig te zijn aan een minder gunstige ombuiging van 
eerder ingezette trends. * 

2. Gemeten naar inhoud verschuift de mate van "toevoeging van nieuwe content" 
steeds meer ten faveure van de z.g. nieuwe onderwerpen. Dit in tegenstelling tot 
significante uitbreiding/verdieping van de meer klassieke aandachtsgebieden. 

3. Steeds meer leden van de gemeenschap lopen tegen de grenzen van hun eigen 
ontwikkeling/aspiraties aan en nemen daardoor een zekere afstand tot het 
project. 

4. De (externe) populariteit van met name Wikipedia is nog steeds groeiende. * 
De openlijk geuite kritiek op zaken als betrouwbaarheid is - in ieder geval voor 
nl:w - gematigd. 

5. Het principe van wiki's wint aan populariteit in uiteenlopende hoeken van de 
maatschappij (specifieke doelgroepen, bedrijven, enz.) 

6. Onder druk van hun financiers, pogen andere traditionele en grote aanbieders 
van informatie (B&G, GvN, CBS enz.) die informatie steeds meer in een context 
aan te bieden. 

7. De financiële perspectieven (m.n. van de WMF) op langere termijn, zijn niet 
buitengewoon gunstig. 

8. De waarde van de content van de Wikimedia projecten, in relatie tot de 
historische kosten/investeringen, is enorm. 

 
Dit leidt tot de volgende stellingen 
 

1. De Wikimedia projecten dienen over vijf jaar nog te bestaan. Mocht de WMF - om 
wat voor reden dan ook - in die periode omvallen, dan heeft WMN de taak 
a. De Nederlandstalige Wikimedia content (inclusief ingesloten media) veilig te 

stellen 
b. Over dusdanige resources te beschikken dat de infrastructuur, hetzij 

zelfstandig, hetzij in samenwerking met derden, tenminste t.b.v. de 
Nederlandstalige projecten, voortgezet kan worden. 

2. WMN wil de juiste vrijwilligers op een passende manier vasthouden en wil meer 
vrijwilligers met specifieke kennis bij de projecten betrekken. 
a. Er zullen meer doorgroeimogelijkheden in de "wiki-carrière" geschapen 

moeten worden, waardoor meer mensen voor de huidige gemeenschap 
behouden kunnen worden. 

b. Er zullen waar mogelijk drempelverlagende maatregelen getroffen moeten 
worden t.b.v. specifieke doelgroepen (b.v. ouderen). 

3. WMN richt zich daarbij primair op Nederland en Vlaanderen. 
4. WMN wil zich om meer bekommeren dan de traditionele Wikimedia projecten. 

a. Andere vrije content en media; 
b. Wederkerige koppeling van / samenwerking met institutionele aanbieders van 

minder vrije content en media.  
5. WMN wil zich met externe dienstverlening m.b.t. "collaborative authoring" 

bezighouden. 
a. Dit helpt de acceptatie van dit fenomeen te vergroten. 
b. Het draagt bij aan een gezonde vermogensontwikkeling, die op zich weer 

bijdraagt aan het veilig kunnen stellen van de toekomst. 
 
 
 
* Toelichting/onderbouwing volgt tijdens bijeenkomst 


