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Voorwoord  

“Stel je een wereld voor waarin een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Daar staan 

wij voor.” 

 

Om invulling te geven aan onze missie heeft de Vereniging Wikimedia Nederland ook in 2019 weer 

een scala aan activiteiten ontwikkeld. Naast een overzicht van de veelheid aan thema’s en 

onderwerpen geeft dit jaarverslag ook een goed beeld van de grote diversiteit aan bewerkers die in 

het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan de Wikimedia-projecten.  

Op 15 januari 2019, de dag dat Wikipedia 18 jaar werd, kwamen vertegenwoordigers van partners, 

bondgenoten en Wikimedianen op uitnodiging van Wikimedia Nederland bijeen in de Villa Jongerius 

in Utrecht. Het doel van deze ‘Wikisalon’ was om ideeën uit te wisselen over de toekomst van 

Wikimedia Nederland. Dit in het kader van de Movement Strategy 2030: de ontwikkeling van een 

strategie voor de wereldwijde Wikimedia-beweging. Tijdens de discussie over de toekomst van 

WMNL kwamen drie hoofdlijnen naar voren: 

● Wikimedia Nederland moet assertief zijn en vrije kennis verdedigen door middel van lobbyen 

en informatie. 

● Wikimedia Nederland is het aanspreekpunt voor partners en instellingen die willen bijdragen 

aan vrije kennis en is hun gids tijdens hun eerste stappen naar de Wikimedia-projecten. 

● Wikimedia Nederland moet nieuwe redacteuren helpen hun weg te vinden en hun een veilige 

omgeving te bieden. Wikimedia Nederland moet een rol spelen in het toegankelijker maken 

van de Wikimedia-gemeenschap. 

De deelname van het bestuur, medewerkers en leden van de gemeenschap aan de vorming van de 

international strategic direction zal in 2020 worden voortgezet.  

 

We sloten 2019 af met meer dan 1,99 miljoen lemma’s op de Nederlandstalige Wikipedia en we 

verwachten in 2020 de mijlpaal van 2 miljoen artikelen te bereiken. 

Dankzij de medewerking van kennis- en erfgoedinstellingen konden we in 2019 ook tienduizenden 

afbeeldingen toevoegen aan de beeldbank Wikimedia Commons. Soms over onverwachte 

onderwerpen die de bewerkers weer inspireerden om bestaande artikelen te verbeteren en nieuwe 

artikelen toe te voegen aan het domein van vrije kennis. 

 

In 2019 is er vanuit de vereniging ook veel aandacht besteed aan het creëren van een prettige en 

veilige werkomgeving voor bewerkers. Dit punt is ook een vast onderdeel van de trainingen en 

opleidingen die wij verzorgden voor nieuwe en gevorderde bewerkers en voor medewerkers van de 

kennis- en erfgoedinstellingen. 

 

Ten slotte wil ik de donateurs bedanken die de vereniging in 2019 financieel hebben ondersteund, 

ook die bijdragen helpen mee aan de verdere verspreiding van vrij toegankelijke kennis voor 

iedereen. 

 

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

 

Namens Wikimedia Nederland 

 

Frans Grijzenhout 

Voorzitter Wikimedia Nederland 
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1.  Wikimedia Nederland 

De visie van de Vereniging Wikimedia Nederland is die van de gehele Wikimedia-beweging:  

 

Stel je een wereld voor waarin een ieder vrijelijk kan delen in het geheel van alle kennis. Daar 

staan wij voor.  

 
Wikimedia Nederland is onderdeel van de wereldwijde Wikimedia-beweging en zorgt in Nederland 
voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om vrije kennis bijeen te brengen 
en te verspreiden. 
 
Wikimedia Nederland 

● ondersteunt in Nederland de vrijwilligers van Wikimedia-projecten, zoals WIkipedia, 

Wikimedia Commons en Wikidata; 

● adviseert Nederlandse musea, archieven en bibliotheken die hun kennis willen delen via 

Wikimedia-projecten; 

● 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; 

● organiseert cursussen, workshops, fotowedstrijden en schrijfbijeenkomsten; 

● zorgt dat Nederlandse kennis beschikbaar is voor Wikimedia-vrijwilligers in andere landen. 

 

Hoewel Wikimedia Nederland nauw samenwerkt met de vrijwilligers die in Nederland actief zijn 

binnen Wikimedia-projecten, heeft zij geen verantwoordelijkheid voor of bevoegdheid over de inhoud 

van deze projecten. Besluiten over de inhoud en over de eisen waaraan de inhoud moet voldoen, 

worden genomen door de bewerkersgemeenschap en in allerlaatste instantie door de Wikimedia 

Foundation als juridisch eigenaar. 

 

Wat is de Wikimedia-beweging? 

● Duizenden vrijwilligers maken de inhoud en bepalen de regels van projecten als Wikipedia, 

Wikimedia Commons en Wikidata. 

● De Wikimedia Foundation beheert de servers, ontwikkelt de software, werft fondsen en 

handelt juridische zaken af. 

● Lokale Wikimedia-verenigingen, waaronder Wikimedia Nederland, ondersteunen 

vrijwilligers, zetten samenwerkingen op met kennis- en erfgoedinstellingen en werven 

hiervoor fondsen. 

 

Doelstellingen van Wikimedia Nederland 

● Samenwerken met externe organisaties en inspelen op wat hen motiveert om kennis en 

cultuur uit te dragen. 

● Zo breed en divers mogelijke kennis binnen Wikimedia-projecten bevorderen en aandacht 

richten op gebieden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. 

● Pleitbezorger zijn voor vrije kennis: Wikimedia Nederland is een pleitbezorger voor vrije 

kennis door lobbyen en voorlichting over de Wikimedia-projecten, de beweging, en over 

haar missie en visie. 

● Inzicht verkrijgen in ervaringen en wensen van Wikipedia-lezers en in de beoordeling van 

professionals op de geboden informatie op hun vakgebied. 
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● Stimuleren en ondersteunen van gebruik van andere vormen van kennisrepresentatie, 

zoals audio, video, animaties en infographics. 

● Informatie en voorlichting geven over de manier waarop de Wikimedia-projecten aan vrije 

kennis bijdragen. 
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2. Programma ondersteuning aan de gemeenschap 

De Nederlandstalige Wikipedia wordt dagelijks met circa 135 artikelen aangevuld door zo’n 

tweeduizend actieve vrijwilligers. Ook Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource, Wikinews en 

Wikiwoordenboek hebben actieve vrijwilligersgemeenschappen in Nederland. Ze doen dit in hun vrije 

tijd en voor hun plezier. Ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft is een prioriteit van 

Wikimedia Nederland.  

 

Strategische doelen 2017 - 2020 

● 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. 

 

2.1 Een gezonde Wikimedia-gemeenschap 

De activiteiten van Wikimedia Nederland zijn erop gericht om de Wikimedia-gemeenschap de 

middelen, kennis en vaardigheden te geven om gemotiveerd en efficiënt haar werk te doen en haar 

groei en diversiteit te stimuleren. 

2.1.1 Survey onder bewerkers 

In december 2018 werd een enquête gehouden onder bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia 

om de meningen van de bewerkersgemeenschap te peilen en inzicht te krijgen in de samenstelling 

van de gemeenschap. Het onderzoek werd ingevuld door 303 redacteuren. 

 

Op 9 februari 2019 werden de resultaten tijdens een Wikizaterdag besproken door de 

Wikimediagemeenschap. Samenvattend: 

● Kennis delen is de belangrijkste motivatie voor bewerkers. 

● Het merendeel van de bewerkers communiceert onderling. 

● De Wikipedia-gemeenschap is weinig divers. 

● De werksfeer vormt een belangrijke drempel. 

● De inhoudelijke kwaliteit belangrijk aspect voor de bewerkers. 

● Een klein deel van de bewerkers is actief betrokken bij Movement Strategy 2030. 

 

De conclusie was dat het ondersteunen van moderators en leden van de Wikipedia-

arbitragecommissie, het beschikbaar stellen van middelen voor de ‘gezondheid’ van de gemeenschap 

en het ontwikkelen van meer activiteiten, speciaal gericht op jonge Wikimedianen, prioriteiten voor 

Wikimedia Nederland zouden moeten zijn. Verschillende Wikimedia chapters in andere landen zijn 

voornemens om soortgelijke onderzoeken te houden en hebben toegang gekregen tot de vragenlijst 

die door Wikimedia Nederland is gebruikt.  

2.1.2 Bijeenkomsten 

Wikimedia Nederland organiseert gedurende het jaar bijeenkomsten waar medewerkers van  

partnerinstellingen en vrijwilligers elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Dit is bevorderlijk voor de 

werksfeer en stimuleert de onderlinge samenwerking.  

 

 

Organiseren van evenementen voor deelnemers met speciale behoeften 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Onderzoek_onder_bewerkers_2018#De_resultaten
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Ook binnen de Wikimedia-gemeenschap zijn er mensen die slecht kunnen omgaan met sensorische 

overprikkeling. Workshops, conferenties of gezellige bijeenkomsten zijn voor hen problematisch. 

Wikimedia Nederland wil graag dat alle Wikimedianen kunnen deelnemen aan bijeenkomsten die 

worden georganiseerd en heeft daarom in overleg met de gemeenschap een handleiding  geschreven 

met suggesties voor organisatoren van evenementen. Met een aantal relatief eenvoudige 

aanpassingen kunnen evenementen comfortabeler worden gemaakt voor deelnemers die gevoelig 

zijn voor zintuiglijke overbelasting. We hebben die handleiding gedeeld met de internationale 

gemeenschap, die er positief op reageerde. 

 

Organiseren van evenementen en sensorische overprikkeling 
Wikimedianen die gevoelig zijn voor sensorische (zintuiglijke) overbelasting willen niet betutteld 
worden of anders behandeld dan andere deelnemers. Zij willen meedoen. Met enkele relatief 
eenvoudige aanpassingen kunnen evenementen voor hen comfortabeler worden gemaakt: 

● Maak de dingen niet onnodig ingewikkeld en vermijd dat er te veel dingen tegelijk 
gebeuren. Het gaat hierbij om het programma van het evenement, maar ook om de lay-out 
van informatiemateriaal en van de website, achtergrondmuziek en aankleding van de 
ruimte, de planning van sociale evenementen et cetera. 

● Vermijd verwarring en onzekerheid: geef duidelijke en correcte informatie over wat er waar 
en wanneer gaat gebeuren. Rommelige communicatie vormt vaker de aanzet tot 
sensorische  overbelasting dan het feit dat er op zich veel gebeurt. Mensen willen weten 
wat ze kunnen verwachten. 

● Zorg voor eenvoudige mogelijkheden om aan het lawaai en de drukte te ontsnappen, zowel 
tijdens het evenement zelf als tijdens sociale bijeenkomsten. 

● Zorg ervoor dat (een of meer) organisatoren van evenementen kunnen herkennen wanneer 
mensen beginnen te lijden aan zintuiglijke overbelasting en weten hoe ze adequate 
ondersteuning kunnen bieden. Als er niemand in het team van de organisator in staat is om 
een dergelijke ondersteuning te bieden, kunnen er groepen beschikbaar zijn die dit soort 
vaardigheden aanbieden. 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 12 januari 2019 vond de nieuwjaarsreceptie van Wikimedia Nederland plaats in de 

Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem. Onder het toeziend oog van een zestigtal Wikimedianen werden 

de WikiUilen 2018 uitgereikt voor de meest gewaardeerde bijdragen aan de Nederlandse Wikipedia. 

Na de prijsuitreiking was er de mogelijkheid om de dierentuin te bezoeken. De Volkskrant besteedde 

in zijn editie van maandag 14 januari aandacht aan de uitreiking van de WikiUilen. 

 

Verjaardagsfeest Wikiwoordenboek 

Op 1 mei 2019, was het 15 jaar geleden dat WikiWoordenboek werd gelanceerd. Wikimedia 

Nederland heeft de organisatie van een passend verjaardagsfeestje ondersteund. WikiWoordenboek 

medewerkers uit Nederland en België ontmoetten elkaar in Breda, op waarschijnlijk de eerste Wiki-

meet van het Nederlandstalige WikiWoordenboek ooit. De bijeenkomst gaf inspiratie voor een 

werkvergadering over de lexicografische mogelijkheden van Wikidata. 

 

Zomerbarbecue  

Op zaterdag 13 juli organiseerde Wikimedia Nederland een Zomer-BBQ voor de Wikimedia-

gemeenschap bij Key West Beachhouse te Utrecht. Zo’n 30 Wikimedianen genoten van een 

smakelijke barbecue en van verjaardagstaart, want ook de 18e verjaardag van de Nederlandstalige 

Wikipedia werd gevierd.  

 

WikiZaterdag 

Aangezien het aantal bezoekers van de algemene WikiZaterdagen terugliep terwijl WikiZaterdagen 

met een thema goed werden bezocht, hebben we in 2019 minder  WikiZaterdagen georganiseerd en 
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ze vaker gekoppeld aan een thema. Hiervoor werd waar mogelijk een interessante spreker 

uitgenodigd, waarna er gelegenheid was om in een informele setting verder te praten. Zo was Linda 

Duits (schrijver, publicist en onderzoeker gespecialiseerd in gender- en mediastudies) de eerste 

spreker in het kader van 'Factchecking'. Een ander thema dat tijdens een WikiZaterdag werd 

behandeld was de impact van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op Wikipedia 

en Wikidata’, met een presentatie van jurist Marianne Korpershoek.  

 

Kerstborrel 

Op de WikiZaterdag van 14 december vond op het kantoor van Wikimedia Nederland de jaarlijkse 

kerstborrel plaats. Deelnemers van de projecten Wiki Goes Caribbean en Gendergap sloten na hun 

bijeenkomsten op het kantoor ook gezellig aan en met zo’n 35 mensen werd geproost op een mooi 

nieuw Wiki-jaar. 

2.1.3 Trainingen 

Wikimedia Nederland heeft in 2019 diverse trainingen voor beginnende en ervaren bewerkers 

georganiseerd. Deze trainingen vonden plaats op Aruba, Bonaire en Curaçao (beschrijving in 3.2.1 

Wiki goes Caribbean) en tijdens de Wiki Techstorm 2019 (beschrijving in 3.2.2 Gendergap).  

2.2 Steun voor de bewerkers  

Wikimedia Nederland ondersteunde in 2019 vrijwilligers die aan Wikimedia-projecten werkten op 

diverse manieren: 

 

Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA) 

Wikimedia Nederland kende in 2019 zeven Foka-aanvragen toe voor een bedrag van € 1.584,39. Het 

betroffen voornamelijk aanvragen voor de vergoeding van reiskosten, entreegelden, prijzengeld voor 

schrijfbijeenkomsten en de aanschaf van boeken ten behoeve van diverse projecten. 

 

Scholarships en onkostenvergoedingen 

Verder stelt Wikimedia Nederland reisbeurzen beschikbaar voor deelname aan internationale 

bijeenkomsten. Zo konden zeven Nederlandse en Vlaamse vrijwilligers in 2019 deelnemen aan 

Wikimania in Stockholm, vijf aan de Wikimedia-hackathon in Praag en vijf aan de Wikidata-

conferentie in Berlijn.  

 

Daarnaast werden ook dit jaar door vrijwilligers georganiseerde activiteiten ondersteund op het gebied 

van communicatie en werd toegang geboden tot het coachingsprogramma Effectief Online 

Samenwerken om online strategisch om te kunnen gaan met moeilijke communicatiesituaties. 
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3. Programma inhoud 

Wikimedia Nederland werkt samen met vrijwilligers en Nederlandse kennis- en erfgoedinstellingen om 

digitale collecties beschikbaar te maken voor hergebruik binnen de verschillende Wikimedia-

projecten. Deze samenwerking is er enerzijds op gericht om Nederlandse instellingen zelfstandig 

collecties en andere content aan Wikimedia te laten bijdragen, en anderzijds om ervoor te zorgen dat 

deze collecties vervolgens ook daadwerkelijk worden hergebruikt op Wikimedia-platforms.  

3.1 Samenwerken met externe organisaties 

Diverse kennis- en erfgoedinstellingen in Nederland zijn bezig hun collecties te delen via de  

Wikimedia-projecten. Wikimedia Nederland begeleidt hen bij het uploaden van content. Dit houdt in 

dat we hen gedurende het hele proces begeleiden, van informatie over auteursrechten tot technische 

ondersteuning bij het uploaden zelf. Waar mogelijk koppelt Wikimedia Nederland instellingen aan 

leden van de Wikimedia-gemeenschap.  

3.1.1 Wikimedians-in-Residence 

Een Wikimedian-in-Residence (WiR) is een ervaren Wikimediaan die (tijdelijk) in dienst treedt bij een 

kennis- of erfgoedinstelling om zich bezig te houden met de coördinatie van contentdonaties. Ze 

fungeren als ambassadeurs voor open kennis binnen de instelling. 

 

Wiki Wetenschappers 

Twee Wikimedians-in-Residence hebben in 2019  bij de Stichting Academisch Erfgoed in het kader 

het Wiki-wetenschappersproject de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren op een 

gestructureerde manier beschikbaar gemaakt op Wikidata. De twee WiR's ondersteunden de elf 

aangesloten universiteiten bij het verzamelen en verwerken van de biografische gegevens. De 

Stichting Academisch Erfgoed heeft in samenspraak met o.a. Wikimedia Nederland onderzocht  in 

hoeverre de Algemene Verordening Gegevensverwerking van toepassing is op het doelgericht 

verzamelen van biografische informatie over levende personen op Wikidata. In 2020 wordt hierover 

een rapport gepubliceerd. 

 

Wikipedia cursus - historische verenigingen 

Wikimedian-in-Residence Michelle van Lanschot organiseerde van november 2018 t/m januari 2019 

een meerdaagse cursus 'Schrijven voor Wikipedia' voor leden van historische verenigingen. Tijdens 

de cursus leerden ze hoe ze informatie via Wikipedia beschikbaar kunnen stellen, zodat deze door 

een internationaal publiek kan worden geraadpleegd. 

3.1.2 Erfgoedinstellingen 

Via Wikimedia Commons, kunnen kennis- en erfgoedinstellingen collecties ter beschikking stellen en 

via Wikidata kunnen zij collecties aan elkaar verbinden en hun eigen (meta)data delen en verrijken. 

Kennis van auteursrecht, digitalisering en Wiki-projecten is hierbij essentieel.  

 

Deel je Data 

Wikimedia Nederland heeft in 2019 vier Deel je Data-masterclasses ontwikkeld waarin instellingen 

stap voor stap worden meegenomen in het delen van beeld en data via Wiki-projecten als Wikidata en 

Wikimedia Commons. Van auteursrecht tot het uploaden van beelden.  

Op donderdag 19 september 2019 ging het Deel je Data-traject van start met de masterclass over 

auteursrecht. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid ingegaan op de uitdagingen die musea, 

archieven en bibliotheken ondervinden bij het vaststellen en beoordelen van auteursrecht, portretrecht 

en zelfs AVG bij het vrijgeven van delen van hun collectie.  
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Tijdens de daaropvolgende masterclasses maakten de deelnemers uitgebreid kennis met Wikimedia 

Commons, Wikidata, Pattypan en Open Refine. Tijdens de Wiki Techstorm op 22 en 23 november in 

Amsterdam (beschrijving in 4.2.2) sloot een deel van de Deel je Data-deelnemers aan om beelden, 

data en (delen van) collecties daadwerkelijk te uploaden naar Wikidata en/of Wikimedia Commons.  

 

WIkimedia Nederland zal de Deel je Data-masterclasses in de toekomst vaker gaan toepassen als 

onderdeel van onze activiteiten gericht op opbouwen van capaciteit. De ontwikkeling van het 

programma is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van OCW. 

 

Schrijfweken over de provincie Zeeland 

Van 1 tot en met 14 april 2019 werd in samenwerking met vrijwilligers van het Wiki goes Caribbean 

project, een dubbele schrijfweek over Zeeland georganiseerd met als doel het verbeteren en 

uitbreiden van de inhoud over deze provincie op Wikipedia. In dit kader vond op 6 april een 

schrijfmiddag plaats in het Zeeuws Museum te Middelburg. Het resulteerde in maar liefst 91 nieuwe 

artikelen. 

 

Natuur 

NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie, organiseerde in samenwerking met de projectgroep 

Natuur van Wikimedia Nederland in de zomer van 2019 een fotowedstrijd met ‘Biologie’ als thema. Er 

zijn maar liefst 243 biologiefoto’s op Wikimedia Commons gezet in de categorie ‘Fotowedstrijd Week 

van de Biologie 2019’. Tijdens Biology Battle of the Universities op donderdag 3 oktober 2019 in de 

Jaarbeurs in Utrecht zijn de winnaars bekend gemaakt.  

3.1.3 Openbare bibliotheken 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende samenwerkingsprojecten geweest tussen bibliotheken en 

redacteuren van Wikipedia. Bibliotheken die hun collecties delen via Wikipedia en aanverwante 

projecten hebben een breder bereik dan via hun eigen kanalen. Wikipedia-artikelen worden ook 

geschreven in bibliotheken tijdens speciale Wiki-bijeenkomsten, waardoor bibliotheken een extra 

route krijgen om met hun publiek te communiceren en hun publiek te ondersteunen. Wikimedia 

Nederland heeft samenwerkingsverbanden met de Koninklijke Bibliotheek, verschillende 

universiteitsbibliotheken, de bibliotheek Atria, kennisinstituut voor emancipatie en 

vrouwengeschiedenis en een aantal openbare bibliotheken.  

 

WikiCafé Den Bosch 

Babel Den Bosch is op 5 november 2019 gestart met een WikiCafé waar mensen die willen bijdragen 

aan Wikipedia met elkaar hun kennis kunnen delen.  

 

Wiki Café Tiel 

Bibliotheek Rivierenland organiseerde in 2019 in samenwerking met het Flipje & Streekmuseum Tiel 

weer maandelijks een Wiki Café.  

Op 24 augustus vond in het centrum van Tiel zelfs een heuse WikiWalk plaats: twintig enthousiaste 

fotografen hielden een fotosafari onder de deskundige leiding van historici Wim Veerman en Peter 

Schipper. Er werd een wandeling gemaakt langs historische plekjes om deze te fotograferen voor 

gebruik op Wikipedia ter illustratie van bestaande of nog te schrijven artikelen.  

De vervolgbijeenkomst vond plaats op 10 oktober 2019 in Bibliotheek Tiel waar een ervaren 

Wikipediaan uitlegde hoe de gemaakte foto’s geüpload konden worden naar Wikimedia Commons.  

WikiCafé Tilburg 
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Brabantse Wikipedia-bewerkers ontmoetten elkaar ook in 2019 weer in Bibliotheek LocHal waar zij 

meer leerden over schrijven, bronnenonderzoek en andere zaken rondom Wikipedia. 

 

Wikikring Twente 

Bibliotheek Hengelo bood in 2019 weer maandelijks steun en ruimte aan Wikipedia-groepen door 

samen met Wikimedia Nederland een Wikikring Twente te organiseren. In eerste instantie om te 

schrijven over Twente en voor Gendergap, maar ook voor andere onderwerpen werd ruimte 

gecreëerd. 

 

Veldonderzoek naar de samenwerking met bibliotheken in Nederland voortgezet. 

Wikimedia Nederland kijkt naar manieren om de samenwerking met bibliotheken uit te breiden en 

werkt aan een toekomst waarin Wiki-partnerschappen zijn geïntegreerd in de werkprogramma's van 

de meeste (bij voorkeur alle) bibliotheken in Nederland. In 2018 heeft Wikimedia Nederland een 

subsidie van € 27.628 van de Stichting PICA gekregen om de haalbaarheid van de ontwikkeling van 

een dergelijk programma en de oprichting van een coalition of the willing te onderzoeken: een groep 

bibliotheken die graag wil deelnemen aan een tweejarig vervolgproject. 

 

Op 15 februari 2019 is Wikimedia Nederland gestart met het veldonderzoek door binnen het netwerk 

een online enquête te verspreiden. Programmamanagers, informatie- en collectiespecialisten, 

communicatiespecialisten en beleidsmakers uit alle vormen van bibliotheken of aanverwante 

organisaties werden uitgenodigd voor een kennisbijeenkomst op 15 mei. De resultaten van 

deskresearch en netwerkanalyse werden gepresenteerd, evenals voorbeelden van 

samenwerkingsprojecten. 

Conclusies uit de veldverkenning: 

● Een groot aantal Nederlandse bibliotheken ziet voordelen in samenwerking met Wikimedia 

bv. door het doen van inhoudelijke donaties, het faciliteren van lokale Wikimediagroepen, het 

structureel opnemen van de samenwerking in beleid, en het meewerken aan projecten. 

● Er is behoefte aan begeleiding en stimulans vanuit Wikimedia Nederland (scholing, 

Wikimedians-in-Residence, Wikimedia-academy). 

● Er is behoefte aan samenwerking en het delen van informatie met andere instellingen. 

De verzamelde informatie - van deskresearch tot en met de kennisbijeenkomst - heeft de denktank 

voldoende basis gegeven om een antwoord te kunnen geven op de vraag of het mogelijk is om een 

brede, langer lopende samenwerking tussen Wikimedia en de Nederlandse bibliotheken te kunnen 

realiseren en te verankeren. Het antwoord op die vraag is: ja.  

 

In totaal ondertekenden negentien bibliotheken een intentieverklaring voor een vervolgproject om 

duurzame samenwerking vorm te geven. 

3.1.4 Onderwijs 

De Universiteit Maastricht heeft in 2019 diverse Wiki-activiteiten in het kader van het Wikipedia 

Education Program georganiseerd. In januari 2019 was er een cursus met aandacht voor het 

botanische archief van Maastricht als onderdeel van het project Opening up old books en in februari 

werden bibliothecarissen uitgenodigd Wikipedia-artikelen te verbeteren door citaten toe te voegen om 

bij te dragen aan 1Lib1Ref. Het leidde tot de toevoeging van 54 referenties. Ook kregen studenten 

opdracht om een recensie te schrijven over een interessant, belangrijk en/of eigenaardig psychologie 

gerelateerd boek uit de Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht en dit te publiceren op 

Wikipedia en werden gestimuleerd om Wikipedia te verrijken met een film, een infographic of artikel.  
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ITV Hogeschoolopleiding voor Tolken en Vertalen biedt zijn studenten de kans om Wikipedia-artikelen 

in het Nederlands te vertalen als onderdeel van hun verplichte stage. Twee studenten vertaalden 

artikelen uit het Frans naar het Nederlands op verzoek van Nederlandse Wikipedianen. 

 

Het Institute of Social Studies (ISS) heeft aangegeven Wikimedia-projecten te willen integreren in hun 

module over academische vaardigheden. Aangezien veel studenten van het ISS uit andere delen van 

de wereld komen, kan dit ook buiten Nederland impact hebben. 

 

De leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftkunde en de Bijzondere Collecties van de 

Universiteit van Amsterdam organiseerden in januari 2019 voor het eerst de cursus Old Books in a 

New World. Tijdens deze cursus werd aandacht besteed aan Wikipedia, in de vorm van een 

introductie en een schrijfsessie over Wikipedia en het boek. Aan de hand van het thema Europese 

drukkers, uitgevers en cartografen 1500–1950 maakten zeventien deelnemers kennis met alle 

aspecten van het aanmaken, editeren en illustreren van een Wikipedia-lemma. 

3.1.5 Overheid 

Schrijfmiddag Tweede Kamer 

Veel onderwerpen met betrekking tot de Tweede Kamer staan al op Wikipedia. De informatie is echter 

vaak beperkt, sommige onderwerpen zijn niet actueel of moeilijk vindbaar. Om die reden 

organiseerden  de Tweede Kamer en Wikimediaan Hanno Lans i.s.m. Wikimedia Nederland een 

Wikipedia-schrijfmiddag in de Tweede Kamer op vrijdag 29 november 2019. De middag startte met 

een rondleiding door de Handelingenkamer en de archieven van de Kamer ter inspiratie. Daarna 

gingen een aantal  ervaren Wikipedianen aan de slag  met het schrijven van Wikipedia-artikelen en 

het uploaden van beelden naar Wikimedia Commons.  

3.2 Brede en diverse kennis 

Wikimedia Nederland organiseert binnen de thema’s Gendergap en Nederland en de wereld 

activiteiten om informatie over deze onderwerpen op Wikimedia-platforms als Wikipedia, Wikimedia 

Commons en Wikidata aan te vullen en te verbeteren.  

3.2.1 Wiki goes Caribbean 

 

Wiki goes Caribbean is een samenwerkingsproject van Wikimedia Nederland en een aantal 

samenwerkingspartners waaronder UNESCO Commissie Nederland, het Nationaal Archief, de 

Nationale Bibliotheek Aruba, de Universiteit van Aruba, de Federatie van Musea en Natuur, het 

Bureau Monumentenzorg, de Universiteit van Curaçao, de Fundashon Históriko Kultural Boneriano, 

het Archivo Bonairo en het interuniversitair onderzoeksproject Travelling Caribbean Heritage. 

 

Sinds 2018 besteedt  Wikimedia Nederland  in haar werkprogramma structureel aandacht aan het 

Caribische deel van Nederland. Dit is onderdeel  van de algemene ambitie om de diversiteit te 

vergroten - zowel in de inhoud van de Wikimedia-projecten als in de samenstelling van de 

gemeenschappen van actieve bewerkers. De focus van Wiki goes Caribbean ligt om praktische 

redenen op de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. We werken in dit project nauw samen met de 

Nederlandse Unesco Commissie. 

 

In 2019 gingen we door  met de maandelijkse schrijfbijeenkomsten over Caribisch erfgoed, 

maatschappij en cultuur in het Nationaal Archief in Den Haag om te werken aan artikelen. Er hebben 

sessies plaatsgevonden over vrouwen, plantages en voedsel. 

 



 

 

 

13 

In 2018 is er via Skype een Wikimedia-train-the-trainerprogramma gevolgd door medewerkers van 

universiteiten en erfgoedinstellingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Saba. De deelnemers waren 

enthousiast en wilden graag toepassen wat ze hadden geleerd, maar vonden het moeilijk om Wiki-

activiteiten van de grond te krijgen, zonder dat er iemand was om op terug te kunnen vallen. 

 

Een Wikimedia Nederland-werkreis naar Aruba, Bonaire en Curaçao 

Van 26 april tot 11 mei 2019 hebben drie Nederlandse Wikimedianen een werkreis gemaakt naar 

Aruba, Curaçao en Bonaire. In nauw overleg met partners op de eilanden is een druk programma van 

workshops, trainingen en bijeenkomsten ontwikkeld. 

 

Er vonden 18 bijeenkomsten en gesprekken met instellingen plaats, 8 op Aruba, 3 op Bonaire en 7 op 

Curaçao. In totaal deden er op alle eilanden 48 personen mee aan de bijeenkomsten, 7 op Bonaire, 

14 op Aruba en 27 op Curaçao, medewerkers van erfgoedinstellingen, studenten en geïnteresseerde 

in de Wiki-projecten. Ook werden er verschillende bezoeken aan erfgoedinstellingen gebracht zoals 

het Nationaal Archief van Curaçao, de Fundacion Museo Arubano, het Monumentenbureau van 

Aruba en de Stichting FuHiKuBo in Bonaire om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.  

 

Als gevolg van de werkreis is de Universiteit van Curaçao inmiddels gestart met een pilot voor het 

opnemen van Wikipedia als onderdeel van het vak ‘taal en volk’ voor eerste- tot derdejaarsstudenten, 

waarbij de studenten leren artikelen te schrijven over relevante personen voor de Papiamentstalige 

Wikipedia. De Biblioteca Nacional Aruba werkt online samen met het Nationaal Archief in Den Haag 

om bronmateriaal beschikbaar te stellen voor de schrijfmiddagen die in het kader van Wiki Goes 

Caribbean georganiseerd worden en voegt ook zelfstandig of met beperkte hulp van Wikimedia 

Nederland afbeeldingen toe aan Wikimedia Commons.  

3.2.2 Gendergap 

Binnen het thema Gendergap werkt Wikimedia Nederland aan de verrijking van de inhoud van 

Wikipedia met betrekking tot vrouwen, vrouwengeschiedenis en onderwerpen die in het bijzonder 

relevant worden geacht voor vrouwen. Daarnaast wil Wikimedia Nederland vrouwen motiveren om bij 

te dragen aan Wikimedia-projecten. 

 

WikiVrijdag 

Net als vorig jaar organiseerde de Gendergap-werkgroep in samenwerking met Atria, het 

kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, een maandelijkse WikiVrijdag. Elke 4e 

vrijdag van de maand werd er in de bibliotheek van Atria in Amsterdam gewerkt aan een thema, waar 

een vrijwilliger van Wikimedia Nederland aanwezig was om te helpen met de eerste stappen op 

Wikipedia.  

 

Amnesty International Wiki-a-thons  

Op 1 maart 2019 vond in Amsterdam de eerste bijeenkomst van een serie Amnesty wiki-a-thons 

plaats met als doel om meer artikelen over vrouwelijke mensenrechtenverdedigers op Wikipedia te 

krijgen.  Amnesty zorgde voor een lijst van namen van de mensenrechtenverdedigers en bronnen. 

Wikimedia-vrijwilligers liepen rond en hielpen de deelnemers bij hun eerste stappen op Wikipedia. 

Er werden in totaal vijf wiki-a-thons georganiseerd door het hele land (Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, 

Middelburg en Groningen) tot 14 april. 

 

 

Internationale Vrouwendag 

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart, vroegen verschillende organisaties  

Wikimedia Nederland om steun bij de organisatie van Wiki-evenementen. Waar mogelijk zijn ze in 

contact gebracht met ervaren Wikimedianen en voorzien van trainingsmateriaal.  
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Evenementen georganiseerd door/met steun van Wikimedia Nederland op Internationale 

Vrouwendag: 

● 8 november 2018 - 8 maart - Online op Wikipedia - #100wikiwomen online schrijfwedstrijd; 

● 1 maart - 14 april  - Amsterdam - Amnesty International - Wiki-a-thon: schrijven over 

vrouwelijke mensenrechtenverdedigers; 

● 8 en 9 maart - Utrecht - WikiConNL - Presentaties en paneldiscussie over 

diversiteit/inclusiviteit op Wikimedia en in de erfgoedsector, Wiki-a-thon: Amnesty 

International; 

● 8 maart - Eindhoven - De Watershed - De Watershed - Kunst+Feminisme; 

● 8 maart - Hengelo - Bibliotheek Hengelo - Lezing - Lezing Vrouwelijke kunstenaars in de 

20ste eeuw; 

● 8 maart - Maastricht - Cell Foundation - Wikigap-evenement; 

● 9 - 22 maart - Online op de Nederlandse Wikipedia - Schrijfweek over Eerste golf 

feminisme; 

● 21 maart - Hengelo - Wikikring Twente; 

● 22 maart - Amsterdam - WikiFriday bij Atria over de eerste feministische golf in Nederland. 

 

 

 

Wiki Techstorm 2019 

Na twee succesvolle Techstorms in 2018 organiseerde de Gendergap-werkgroep op 22 en 23 

november 2019 een nieuwe Wiki TechStorm. Gedurende dit tweedaags internationaal evenement 

werkten zo’n zestig mensen in Amsterdam samen aan de technische kant van Wikimedia-platforms, 

het uploaden van data, beeld en geluid naar Wikidata en Wikimedia Commons, het maken van 

sjablonen, het schrijven van scripts en het ontwikkelen van vrij beschikbare tools en apps.  

 

De Wiki Techstorm 2019 onderscheidde zich van de bekendere hackathons doordat deze techstorm 

een programma aanbood dat zich voor een groot deel richtte op nieuwe instromers. Uiteraard was er 

ook genoeg ruimte voor de meer ervaren ontwikkelaars. 

3.3 Lobby en voorlichting over vrije kennis 

Wikimedia Nederland maakt zich met een aantal landelijke organisaties binnen de Free Knowledge 

Advocacy Group EU (FKAGEU) sterk voor vrije kennis en wil op deze manier de stem van de 

Wikimedia-beweging laten horen binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement.  

Herziening auteursrecht 

De Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt is een Europese 

richtlijn met als doel harmonisatie van verschillende aspecten van het auteursrecht in de digitale 

interne markt van de Europese Unie. Het betreft een aanpassing van het auteursrecht voor het 

internet door aanvullende bescherming voor de eigenaren van materiaal. Aan deze richtlijn is 

jaren gewerkt. 

Hoewel de herziening van het auteursrecht internet-encyclopedieën ontziet, heeft deze toch 

schadelijke effecten op internetvrijheid, toegang tot kennis en online samenwerking. Indirect heeft het 

dus wel degelijk impact op Wikipedia. Wikipedia is tenslotte afhankelijk van de vrije uitwisseling van 

kennis op het internet, ook buiten de grenzen van de Wikimedia-projecten. Vertegenwoordigers van 

de Wikimedia-beweging waren dan ook regelmatig actief in Straatsburg en Brussel om 

europarlementariërs te laten zien hoe wij met auteursrecht omgaan, en te pleiten voor regelgeving die 

recht doet aan de belangen in de digitale wereld en dan vooral niet bezien door de oude bril. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/interne_markt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
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Sommige Wikipedia’s, waaronder de Duitstalige, zijn uit protest zelfs een dag op zwart gegaan, echter 

dit werd door de Nederlandstalige Wikipedia-gemeenschap als een te zwaar middel gezien daar de 

directe gevolgen op het eerste gezicht te beperkt zijn.   

Op 17 mei 2019 is de nieuwe 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt'             

aangenomen en op 6 juni 2019 in werking getreden. De afzonderlijke landen hebben vanaf dan 

twee jaar de tijd om de landelijke wetgeving aan te passen..  

Van 2 juli t/m 2 september 2019 stond de overheidsconsultatie voor het Nederlandse 

implementatievoorstel open. Reden voor Wikimedia Nederland om op haar kantoor in Utrecht een 

bijeenkomst te organiseren om standpunten en meningen uit te wisselen met de werkgroep en de 

Wikimedia-vertegenwoordiger in Brussel.  

Omdat de visie van Wikimedia Nederland op het voorstel voor ‘transpositie’ van de Richtlijn naar 

Nederlandse wetgeving inhoudelijk erg overeen kwam met de concept-reacties van Open Nederland/ 

Creative Commons en van DEN, heeft het bestuur van Wikimedia Nederland op advies van de 

werkgroep Lobby en Auteursrecht zich aangesloten bij de reactie van Open Nederland.  

 

“Wij zijn van mening dat het implementatievoorstel de richtlijn niet volledig en juist omzet. We 
maken ons ernstige zorgen over de balans tussen de bescherming van rechthebbenden en de 
belangen van EU-burgers en -bedrijven.” uit de reactie Open Nederland/Creatieve Commons en 
DEN, Wikimedia Nederland  
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4. Outreach 

Dit programma stelt zich ten doel de naamsbekendheid van Wikimedia te vergroten en de visie van 

de beweging uit te dragen en het grote publiek, erfgoedinstellingen en beleidsmakers ervan te 

overtuigen dat deze visie het waard is om een bijdrage aan te leveren. 

4.1 Blogposts en presentaties 

Wikimedia Nederland publiceerde in 2019 zeventien blogposts met onderwerpen rond Wikimedia, 

vrije/open kennis en data, technische ontwikkelingen, auteursrecht etc. Hiervoor werden diverse 

auteurs benaderd. Zowel uit de Wikimedia-beweging, het samenwerkingsnetwerk als daarbuiten. 

Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland, gaf in 2019 meerdere presentaties over 

samenwerkingsmogelijkheden waaronder een presentatie op de conferentie 'DEN - Digitaal Erfgoed 

Nederland' over Wiki-partnerschappen.  

De projectleiders van Wikimedia Nederland diverse presentaties gegeven op Aruba en Curaçao ter 

introductie van Wikimedia-projecten in het kader van Wiki goes Caribbean.  

Andere presentaties die in 2019 werden gegeven door het team van Wikimedia Nederland in het 

kader van Samenwerkingf met Bibliotheken, Workshops voor gevorderden, Educatie project en 

introductiecursussen: 

● Aftrap van een frequent terugkerend WikiCafé in Babel Den Bosch 

● Workshop Coding Da Vinci München 

● Workshop Coding Da Vinci Stuttgart  

● Universiteit Maastricht - 1lib1ref (One Librarian, One Reference, de Wikipedia-campagne die 

iedere bibliothecaris uitnodigt om referenties toe te voegen aan Wikipedia) / Universiteit 

Maastricht - Marble class of FASOS 

● Presentatie ‘Wikipedia bewerken’ gedurende de Zeeuwse Schrijfweken in het Zeeuws 

Museum te Middelburg 

● Presentatie ‘Wikipedia bewerken’ bij LIMA voor 20 studenten Media Art. 

 

4.2 Publiek Domein Dag  

Auteursrechtelijke bescherming is eindig. In Nederland is de vuistregel dat de duur van deze 

bescherming afloopt op 1 januari, 70 jaar na de dood van de maker. Daarom wordt 1 januari ook 

Publiek Domein Dag genoemd. Op deze dag kwamen ook in 2019 weer veel werken beschikbaar die 

niet meer auteursrechtelijk beschermd worden. Op donderdag 3 januari 2019 organiseerden de 

Koninklijke Bibliotheek en Creative Commons Nederland met steun van het Nationaal Archief en 

Wikimedia Nederland een dag vol lezingen over werken van beroemde kunstenaars, schrijvers en 

kunstenaars die in 1948 waren overleden.  

4.3 WikiconNL 

Op 8 en 9 maart organiseerde Wikimedia Nederland WikiconNL, de voortzetting van de jaarlijkse 

Wikimedia Conferentie Nederland (WCN). In tegenstelling tot voorgaande jaren was het dit jaar een 

tweedaagse conferentie. Het doel was om niet alleen Wikimedia-vrijwilligers, maar ook onderzoekers, 

Wikimedia-gebruikers, medewerkers van archieven, bibliotheken, musea en andere 

erfgoedinstellingen en geïnteresseerde partijen te interesseren voor vrije kennis. 

Het thema was 'Wikipedia is meer'. De  deelnemers gingen in gesprek over de ontwikkeling van 

Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten. Hoe zijn ze gegroeid? In wat voor wereld is Wikimedia 

actief en met welke ontwikkelingen moet de Wikimedia-beweging rekening houden? Er is ook 
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uitgebreid gesproken over de samenwerkingsmogelijkheden en de rol die Wikidata en Wikimedia 

Commons hierin kunnen spelen. 

De eerste dag, vrijdag 8 maart, was vooral gericht op erfgoed- en onderwijsinstellingen. Er werd meer 

nadruk gelegd op interessante en aansprekende gebruikscases, presentaties door 

erfgoedinstellingen, lezingen, een serie presentaties over GLAM (Galleries, Libraries, Archives, 

Museums) en een interactief panel met Marleen Stikker, prominent pleitbezorger van vrij en innovatief 

gebruik van internet, Karel Luyben, nationaal coördinator open wetenschap en voormalig WMF-

voorzitter Jan Bart de Vreede. Op deze dag waren 102 mensen aanwezig. 

De tweede dag, zaterdag 9 maart, was vooral bedoeld voor de actieve redacteuren en vrijwilligers van 

de verschillende Wiki-projecten met interactieve workshops, actieve doe-het-zelfsessies, technische 

trainingen en informele bijeenkomsten. Op de tweede dag waren 115 mensen aanwezig. 
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5. Communicatie, stakeholders en draagvlak 

Wikimedia Nederland zet relevante communicatiemiddelen in om haar doelen te bereiken. Deze 

middelen omvatten onder andere de website, de nieuwsbrief en sociale media (Facebook, Twitter, 

Linkedin, YouTube).  

 

In de media 

In 2019 verschenen activiteiten van Wikimedia Nederland 33 keer in de media. Hoewel dit meestal 

publicaties in (online) vakbladen of lokale kranten betrof, werd ook in radio- en televisie-uitzendingen 

ruimschoots aandacht besteed aan Wikimedia Nederland. Zo wijdde Omroep Zeeland enkele radio- 

en televisieuitzendingen aan de Schrijfweken over de provincie Zeeland (zie 3.1.2) en verscheen 

Wikimedia Nederland met het project Wiki goes Caribbean (zie 3.2.1) in het NOS-journaal Bonaire.   

 

● volgers op Facebook Wikimedia Nederland met 8% gestegen; 

● volgers op Linkedin Companypage met 39% gestegen; 

● volgers op Twitter met 12% gestegen; 

● 10 nieuwsbrieven gepubliceerd;  

● 17 blogposts gepubliceerd; 

● 1661 mailadressen geabonneerd op WMNL nieuwsbrief. 
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6. Fondsenwerving en donaties 

De activiteiten van  Wikimedia Nederland in 2019 werden gefinancierd door een programmasubsidie 

van de Wikimedia Foundation, donaties van particulieren, contributies en projectsubsidies.  

 

Op 25 oktober 2019 kreeg Wikimedia Nederland van het Ministerie van OCW een subsidie toegekend 

van € 10.500. Hiermee ondersteunde het ministerie een tweetal activiteiten uit het jaarplan 2019 op 

het gebied van digitale toegang tot erfgoed: de Deel je Data-masterclasses en de Wiki Techstorm 

2019. 

 

Om een nog grotere impact te hebben op vrije toegang tot kennis en om tegemoet te komen aan de 

groeiende vraag naar ondersteuning van kennis- en erfgoedinstellingen,is het noodzakelijk dat we 

de inkomsten verder diversifiëren door meer projectsubsidies aan te vragen en donateurs te 

werven. In 2019 is de strategie voor het realiseren van sponsoring door het bedrijfsleven1 getoetst bij 

een beperkt aantal bedrijven. Op basis hiervan heeft Wikimedia Nederland, een voorzet gedaan voor 

een landelijke donateurscampagne. In 2020 wordt onderzocht wat nodig is bij de opzet en uitvoering 

van een landelijk donateursplan met de intentie om dit in 2020 ten uitvoer te brengen.  

 

WMF subsidie € 340.000,00 

Projectsubsidies € 10.500 

Donaties  
€  27.194 

Contributies 
€  4.032 

(cijfers onder voorbehoud controle jaarrekening) 

 

  

 
1 Ontwikkeld in samenwerking met bureau Van Dooren Advies 
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7. De vereniging en het kantoor 

Samenstelling bestuur 

Frans Grijzenhout, voorzitter en internationale zaken 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7435.png 

Bart Nieuwenhuis, penningmeester: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2015_Margreet_van_Dijk-1971.png 

Justus de Bruijn, secretaris, partner-instellingen en cultuur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2015_Margreet_van_Dijk-2001.png 

Marike van Roon, inhoudelijke projecten en educatie 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7477.png 

Michel Wesseling, fondsenwerving 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michel_Wesseling.jpg 

Harriet de Man, samenwerking met culturele instellingen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7465.png 

Mike Nicolaije, communityzaken  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2017-DSC7508.jpg 

Lizzy Jongma, vrije kennis en partners  

Jan-Bart de Vreede, community health https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan-Bart_de_Vreede-

2.jpg 

 

Nevenfuncties bestuursleden 

 

Frans Grijzenhout 

geen nevenfuncties 

 

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 

 

Justus de Bruijn 

geen nevenfuncties 

 

Marike van Roon 

● Hoofdconservator Allard Pierson - De Collecties van de Universiteit van Amsterdam 

● Bestuurslid Wim Crouwel Instituut 

● Secretaris Stichting Academisch Erfgoed 

● Bestuurslid Stichting Museum Enschedé 

● Bestuurslid Stichting Arnon Grunberg Archief 

● Voorzitter jury Joop Witteveenprijs 

● Redactielid Allard Pierson Mededelingen 

 

Michel Wesseling 

● Voorzitter Victorine van Schaickfonds 

● Lid van de Raad van Advies van de HBO-ICT - Haagse Hogeschool 

● Voorzitter Beroepenveldcommissie Informatie en Media Studies - Haagse Hogeschool 

● Lid Raad van Advies KNVI 

● Adviseur en Lid van de Stuurgroep Innovatie Bibliotheek Vredespaleis Den Haag 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7435.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2015_Margreet_van_Dijk-1971.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2015_Margreet_van_Dijk-2001.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7477.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michel_Wesseling.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7465.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2017-DSC7508.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan-Bart_de_Vreede-2.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan-Bart_de_Vreede-2.jpg


 

 

 

21 

● Secretaris Stichting BredaPhoto 

● Voorzitter Stichting BredaPhoto Fund 

● Voorzitter Vereniging van Eigenaren Seeligsingel II, Breda 

● Bestuurslid iPoort 

● Coördinator praktische hulp bij Wij/Zorg voor elkaar Breda 

 

Harriet de Man 

● NT2 docent 

● Tolk-vertaler 

● Adviseur GLAM 

 

Mike Nicolaije 

Geen nevenfuncties 

 

Lizzy Jongma 

● senior-ICT-projectleider, Netwerk Oorlogsbronnen. 

 

Jan-Bart de Vreede 

● Domeinmanager Leermiddelen en Metadata, Stichting Kennisnet. 

 

Bestuurswissel 

Op 13 april 2019 zijn Harriet de Man en Mike Nicolaije teruggetreden als bestuurslid. Zij zijn 

opgevolgd door Lizzy Jongma en Jan-Bart de Vreede.  

 

Kantoor 

Op het kantoor van Wikimedia Nederland werkten op 31 december 2019 vijf medewerkers: 

● Germien Cox, Communicatie 

● Denise Jansen-Jonkman, Projectleider 

● Kirsten Jansen, Officemanager 

● Sandra Rientjes, Directeur 

● Michelle van Lanschot, Projectleider  

 

Omdat de meeste medewerkers een parttime-aanstelling hebben komt het totale 

personeelsbestand per 31 december op vier fte. 

 

Salariskosten directeur, inclusief werkgeverslasten: €81.789.  Bruto € €60.991. 

 

Uit dienst 

Met ingang van 1 maart 2019 heeft projectleider Arne Wossink Wikimedia Nederland verlaten.  

 

Tijdelijk in dienst 

Van 1 maart 2019 tot 1 oktober 2019 was D. Jansen tijdelijk aangesteld als projectleider. 

 

In dienst  

Michelle van Lanschot startte op 1 oktober 2019 bij Wikimedia Nederland als projectleider.  
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8. Toekomstige ontwikkelingen 

 

Wat wil Wikimedia Nederland bereiken? 

Elan rond de vrijekennisprojecten van de Wikimedia-beweging, in een open gemeenschap die 
bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan partners.  

Speerpunten van de meerjarenstrategie 2017-2020: 

● 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 
Wikimedia-gebruikers en mogelijkheden stimuleren tot directe communicatie met of 
feedback van lezers.  

● Ondersteunen bewerkers: optimale ondersteuning bieden aan bewerkers blijft een 
prioriteit.  

● Vernieuwing inhoud: stimuleren gebruik van diverse vormen van kennisrepresentatie 
waaronder infographics, video en geluid en animaties. 

 

Wikisalon 

Op 15 januari 2019, de dag dat Wikipedia 18 jaar werd, kwamen vertegenwoordigers van partners, 

bondgenoten en Wikimedianen op uitnodiging van Wikimedia Nederland bijeen in de Villa Jongerius 

in Utrecht. Het doel van deze ‘Wikisalon’ was om ideeën uit te wisselen over de toekomst van 

Wikimedia Nederland. Dit in het kader van de Movement Strategy 2030: de ontwikkeling van een 

strategie voor de wereldwijde Wikimedia-beweging. Tijdens de discussie over de toekomst van 

WMNL kwamen drie hoofdlijnen naar voren: 

● Wikimedia Nederland moet assertief zijn en vrije kennis verdedigen door middel van lobbyen 

en informatie. 

● Wikimedia Nederland is het aanspreekpunt voor partners en instellingen die willen bijdragen 

aan vrije kennis en is hun gids tijdens hun eerste stappen naar de Wikimedia-projecten. 

● Wikimedia Nederland moet nieuwe redacteuren helpen hun weg te vinden en helpen door 

een veilige omgeving te bieden. Wikimedia Nederland moet een rol spelen in het 

toegankelijker maken van de Wikimedia-gemeenschap. 

De deelname van het bestuur, medewerkers en leden van de gemeenschap aan de vorming van de 

international strategic direction zal in 2020 worden voortgezet.  

Fondsenwerving 

Wikimedia Nederland wil meer financiële onafhankelijkheid, een ruimer budget en meer armslag op 

het kantoor door meer donateurs en legaten te verwerven en projectsubsidies te ontvangen. Het is 

belangrijk dat deze activiteiten goed worden voorbereid, in een campagne worden uitgevoerd en 

daarna worden geëvalueerd. 

 

Internationale ontwikkelingen: Movement Strategy 2030 

Op initiatief van de Wikimedia Foundation wordt er al een tijd gewerkt aan een meerjarenstrategie 

voor de Wikimedia-beweging. Deze strategie heeft het jaar 2030 als tijdshorizon en moet antwoord 

geven op een aantal vragen over de toekomstige taken, rol en positie van de Wikimedia-beweging. 

 

In 2018 is de Strategic Direction 2030 vastgesteld en zijn negen werkgroepen gevormd die, ieder voor 

hun eigen aandachtsgebied, de structurele veranderingen moesten identificeren die nodig zijn om de 

beweging vooruit te helpen. De breed samengestelde werkgroepen hebben concept-aanbevelingen 

gedaan voor de ratificatie en implementatie van hun voorstellen. Zowel de voorzitter als de directeur 

https://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie/Strategie_2017-2020/Nederlands
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van Wikimedia Nederland zijn actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze strategie die onze 

vereniging ongetwijfeld ook kansen en uitdagingen zal bieden.  

 

Tijdens de internationale Wikimedia Summit van 3 - 5 april 2020 in Berlijn zal worden overlegd over 

de implementatie van de aanbevelingen. Wikimedia Nederland zal na deze bijeenkomst starten met 

het opstellen van een nieuwe meerjarenstrategie.  
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Colofon 

Wikimedia Nederland 

Mariaplaats 3 

3511 LH UTRECHT 

 

Wikimedia Nederland (KvK nummer 17189036) is statutair gevestigd te Utrecht en houdt kantoor op 

Mariaplaats 3, 3511 LH te Utrecht. 

 

Auteursrechten 

De teksten in deze uitgave zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-

GelijkDelen 3.0, met uitzondering van de controleverklaring. 
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