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Voorwoord
Door de coronapandemie is 2020 anders verlopen dan we voor ogen hadden. Desondanks waren er
ook nieuwe kansen en hebben we dankzij onze medewerkers en vrijwilligers mooie resultaten
geboekt. We hebben in 2020 veel bereikt en onze projecten waren misschien zelfs belangrijker dan
ooit.

De drijvende visie van Wikimediaprojecten is vrije toegang tot informatie en kennis creëren. Toegang
tot objectieve informatie stelt mensen immers in staat stelt om betere beslissingen te nemen voor
zichzelf en de samenleving. In het jaar 2020 bleken onafhankelijke informatiebronnen, zoals
Wikipedia, onmisbaar.

Ik ben dus ook blij om aan te kondigen dat we zowel in kwantiteit als kwaliteit zijn gegroeid. Zo is de
grens van twee miljoen Nederlandstalige Wikipedia-artikelen gepasseerd en organiseerden we
activiteiten rondom de Gender Gap en Wiki Goes Caribbean. De diversiteit van onderwerpen in onze
projecten is daardoor vergroot.

Wegens de pandemie komen regelmatig online bijeen op Wiki-zaterdagen. Voor Wiki Goes Caribbean
was dit zeer positief: vrijwilligers uit andere delen van de wereld, zoals de ABC-eilanden, konden
eenvoudig aansluiten bij de schrijfbijeenkomsten die gewoonlijk, fysiek op locatie, in het Nationaal
Archief plaatsvinden.

Naast dit alles vierden we de primeur van een koninklijke onderscheiding. De Nederlandse
Wikimediaan, Edo de Roo, ontving deze eer. We zijn hier allen zeer trots op en feliciteren Edo van
harte. En nu nog op naar lintjes voor alle anderen die zich het afgelopen jaar hebben ingespannen om
de diverse Wikimediaprojecten aan te vullen of die organisatorisch zijn bijgesprongen…. Bedankt!

In 2020 namen we ook afscheid van onze voorzitter Frans Grijzenhout, die na zich na zeven jaar in
het bestuur graag weer op de inhoud van Wikipedia wil concentreren. Ook Frans wil ik enorm
bedanken voor zijn inspanningen die ons inspireerden een Frans Grijzenhout Verbindingspenning in
het leven te roepen, die we in 2021 voor het eerst willen uitreiken.

En om de woorden van mijn voorganger te lenen: Ik hoop dat u dit jaarverslag met plezier en
belangstelling zult lezen.

Namens Wikimedia Nederland

Jan-Bart de Vreede
Voorzitter Wikimedia Nederland

PS: Wilt u tijd of geld doneren om Wikimedia projecten zoals Wikipedia beter te maken, maar weet u
niet waar u moet beginnen? Neem contact met ons op!

Benieuwd wat er is geschreven over de coronapandemie op de Nederlandstalige Wikipedia? Bekijk
dan dit overzicht van de aanwezige artikelen eens.
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1. Wikimedia Nederland

De Vereniging Wikimedia Nederland streeft naar een wereld 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 ondersteunt de
vrijwilligersprojecten die kennis beschikbaar maken voor iedereen, zoals Wikipedia, Wikidata,
Wikimedia Commons en Wikisource. Wikimedia Nederland zorgt in Nederland voor een omgeving
waarin vrijwilligers en organisaties samenwerken om vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden.

Wikimedia Nederland:
● biedt vrijwilligers ondersteuning,
● organiseert activiteiten en trainingen,
● werft fondsen,
● is een spreekbuis naar het algemene publiek,
● is eerste aanspreekpunt voor organisaties en instellingen die samenwerking zoeken.

De vereniging zorgt voor informatie en publiciteit rondom het onderwerp vrije kennis en adviseert
culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld)materiaal.

Waar nodig mengt Wikimedia Nederland zich in het maatschappelijk debat over het auteursrecht en
de vrijheid van het internet. Wikimedia Nederland heeft géén zeggenschap over de inhoud op
Wikimedia-projecten.
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2020 in het kort
De coronapandemie die in 2020 wereldwijd het maatschappelijk leven ontregelde, had
vanzelfsprekend ook gevolgen voor Wikimedia Nederland.

Medio maart ging het kantoor dicht en konden er geen ‘echte’ bijeenkomsten meer georganiseerd
worden. De verwachting bij bestuur en medewerkers was dat grote delen van het jaarplan niet zouden
kunnen worden uitgevoerd. Gelukkig bleek het tegendeel!

Met wat experimenteren en oefenen bleek het mogelijk om veel activiteiten toch online door te laten
gaan. Zo werden Wikizaterdagen en reguliere schrijfbijeenkomsten verplaatst naar Zoom. Aan het
eind van het jaar is er zelfs een ‘mini-WikiCon’ georganiseerd.

De samenwerking met partnerinstellingen bleek ook ‘virtueel’ goed voortgezet te kunnen worden:
contentdonaties gingen door, evenals het Wiki Coördinatoren overleg. Ook begon een nieuwe
Wikimedian in Residence Michelle Boon  met haar werk bij Het Nieuwe Instituut.

Studenten van hogescholen en universiteiten gingen door met het schrijven en vertalen van
Wikipedia-artikelen in het kader van colleges of als stageopdracht.

Voor het programma Wiki Goes Caribbean was de verhuizing van de bijeenkomsten naar Zoom zelfs
een stimulans, omdat Wikimedianen vanuit de Antilliaanse eilanden konden aansluiten. Dit heeft
onder meer geleid tot een Trans-Atlantische samenwerking tussen Wikipedianen voor de technische
ontwikkeling van de Papiamentstalige Wikipedia.

In zijn algemeen zagen we ook bij trainingen en workshops nieuwe gezichten: mensen voor wie een
reis naar Utrecht teveel van het goede was, schoven online wel aan.

In het jaarplan 2020 hebben we onszelf kwantitatieve doelen gesteld. Terugkijkend zijn de resultaten
beter dan we durfden te verwachten aan het begin van de pandemie, vooral als het gaat om
toegevoegde of verbeterde inhoud in de Wikimediaprojecten. Werving en behoud van nieuwe
bewerkers liep helaas niet volgens plan. We weten niet de precieze redenen, maar wellicht is werving
effectiever als het face-to-face gebeurt.

behaald 2020 gepland behaald 2019

deelnemers 1.089 2.030 2210

verbeterde inhoud 112.549 50.000 402.797
(incidentele

mass-upload)

nieuwe bewerkers 161 295 294

actief gebleven nieuwe
bewerkers

25 40 60

verbeterde inhoud in
andere talen dan
Nederlands

4.500 3.536 7909
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2. Programma Ondersteuning van de Wikimediagemeenschap

Het hart van de Wikimediabeweging zijn de tienduizenden vrijwilligers die wereldwijd actief bijdragen
aan verschillende Wikimediaprojecten, waaronder Wikipedia. Ook in Nederland voegen zo’n 1.250
actieve vrijwilligers dagelijks circa 150 artikelen toe aan de Nederlandstalige Wikipedia. Zij dragen ook
bij aan andere Wikimediaprojecten, zoals Wikidata en Wikimedia Commons. De vrijwilligers schrijven
aan de inhoud van de Wikimediaprojecten. Daarnaast bewaken zij, evenzeer belangrijk, de inhoud
tegen vandalisme, verbeteren de software en organiseren activiteiten door heel Nederland.

Een van de belangrijkste taken van Wikimedia Nederland is het geven van praktische, logistieke en
financiële steun aan de vrijwilligers die actief zijn achter de schermen van de Wikimediaprojecten,
Daarnaast wil Wikimedia Nederland meer mensen enthousiasmeren om actief bij te dragen aan een
of meerdere Wikimediaprojecten.

2.1 Mijlpalen in 2020
In 2020 kon de vrijwilligersgemeenschap in Nederland twee keer vieren dat er een mijlpaal was
bereikt.

Wikipedia twee (2) miljoen artikelen
De Nederlandstalige Wikipedia bereikte op zondag 8 maart om 21.12 uur het aantal van twee miljoen
artikelen, dankzij de bijdrage van gebruiker Daka met zijn artikel Estádio Eládio de Barros Carvalho.
Daka is sinds 2004 actief op Wikipedia en heeft duizenden artikelen aangemaakt, veelal over voetbal.
Wikimedia Nederland organiseerde de schrijfwedstrijd 2Wiljoen (spreek uit: twiljoen) op Wikipedia om
deze mijlpaal te vieren. In totaal deden 15 Wikipedianen mee aan de wedstrijd. Samen schreven zij
42 artikelen over een ludiek, vrolijk of feestelijk onderwerp. Winnaar in de categorie ‘nieuwkomers’
was het artikel Hanenkap van Stuvio en in de categorie ‘overigen’ het artikel Tekh-festival van
Mathijsloo.

Vijfduizend (5.000) portretfoto’s voor Wikipedia
Op 22 juni 2020 bereikte Wikiportret een mijlpaal: de vijfduizendste portretfoto werd geupload.
Wikiportret is in 2008 in het leven geroepen op initiatief van Wikimedia Nederland. Het is een website
en uploadtool waarmee portretfoto’s simpel kunnen worden geupload voor gebruik op Wikipedia.  De
foto’s worden bij het uploaden meteen voorzien van de juiste licentie die hergebruik op Wikiprojecten
mogelijk maakt. Op biografieën op Wikipedia zonder portretfoto staat een oproepje om een
zelfgemaakte foto te uploaden. Deze oproepen blijken te werken. Via de www.wikiportret.nl komen
dagelijks komen nieuwe foto’s binnen, veelal portretfoto's van bekende personen met een artikel op
Wikipedia.  Ze zijn gemaakt door amateurfotografen en door professionele fotografen.

Wist je dat...

nadat we vanaf 16 maart allemaal meer thuis moesten blijven, het gebruik van WikiWoordenboek
met ongeveer een derde is gestegen? In de zes weken voor 16 maart waren er op een werkdag
gemiddeld 45.000 bezoekers die 82.000 pagina's bekeken. In de weken daarna werden dat 64.000
bezoekers die 112.000 pagina's opzochten. Maart 2020 leverde mede daardoor zowel een
recordaantal bezoeken (1,25 miljoen) als een record aantal bezochte pagina's (3,5 miljoen) op.
In het overzicht van veel geraadpleegde pagina's zijn geen grote verschillen opgetreden. Woorden
als "Corona", "quarantaine", "wit" en "surreëel" werden vaker bekeken, maar vooral de
vervoegingstabellen en lijsten (categorieën) bleken heel geliefd. Dit doet vermoeden dat
WikiWoordenboek vooral voor thuiswerken en schoolwerk wordt gebruikt.
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2.2 Samenzijn en samenwerken: online en offline

Wikimedia Nederland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor vrijwilligers en belangstellenden.
Doel van die bijeenkomsten: kennis delen over een bepaald vakgebied, in groepsverband werken aan
een project of activiteit, of gewoon gezellig samenzijn.

In verband met de coronapandemie heeft Wikimedia Nederland vanaf 15 maart 2020 alle fysieke
bijeenkomsten geannuleerd. Ook partnerorganisaties werd gevraagd om hun Wiki-bijeenkomsten te
schrappen, voor zover zij dat niet al hadden gedaan. Dit alles om te voorkomen dat het virus zich
binnen, of via de Wikimediagemeenschap verder zou verspreiden. Uiteindelijk zijn er in 2020 maar
drie bijeenkomsten ‘in real life’ georganiseerd. Gelukkig waren de online bijeenkomsten ook
inspirerend en waardevol.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 11 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het Textielmuseum in Tilburg. Zo’n 50
Wikimedianen waren aanwezig. Traditiegetrouw werden ook deze keer de WikiUilen uitgereikt en
werd de uitslag van de Wikipedia Schrijfwedstrijd bekend gemaakt.

Winnaars van de schrijfwedstrijd: TheTank won de gouden pen voor het artikel Alfredo De Stéfano,
B kimmel de zilveren pen voor Rolspinnen en Kleon3 de koperen pen voor Regout (geslacht)

Winnaars van de WikiUilen waren: Caribiana en DutchTina (NieuwkomerUil), Hanno Lans
(SchrijversUil), Vera de Kok (IllustratieUil), Romaine (RedactieUil), D'Arch (SamenwerkingsUil),
GLAM in Nederland (ProjectUil), Wiki Goes Caribbean (ProjectUil), Wikidata op Wikipedia
(WikiprojectUil) en Het hele werk (WikiprojectUil).

WikiZaterdagen
De enige ‘fysieke’ WikiZaterdag vond plaats op 8 februari en ging over de Wikimedia Movement
Strategy 2030: een strategie voor de Wikimediabeweging. die antwoord geeft op fundamentele
vragen betreffende taken, rol en positie van de Wikimediabeweging in de komende jaren.

Alle andere WikiZaterdagen vonden online plaats. Deze stonden in het teken van een van te voren
bepaald thema of een training, gecombineerd met de mogelijkheid om in een open digitale ruimte met
Wikimedianen samen te zijn of samen te werken. De trainingen worden gegeven door vrijwillgers.

● Workshop ISA tool
De eerste online WikiZaterdag vond plaats op 11 april. Het onderwerp was de ISA tool. Met deze tool
kunnen eenvoudig afbeeldingen uit Wikimedia Commons ‘getagd’ worden met gestructureerde data
uit Wikidata, om ze zo beter vindbaar te maken. Een voorbeeld van een set getagde afbeeldingen van
het Wiki Goes Caribbean project in de ISA tool is hier te vinden. Er deden 19 personen mee.

● Workshop OpenRefine & OpenRefine café

Tijdens de WikiZaterdag op 13 juni namen 12 mensen deel aan de online workshop OpenRefine. Dit
is een open source applicatie voor het opschonen van gegevens en het omzetten van gegevens naar
andere formaten. Het uploaden, opschonen, koppelen van data met Wikidata, en verrijken van data
kwamen aan bod. De deelnemers werkten tijdens de presentatie ieder met een eigen databestand en
volgden de stappen die tijdens de workshop aan bod kwamen.
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Als vervolg op de WikiZaterdag was er 14 juli een OpenRefine café waaraan 8 mensen online
deelnamen. Elke deelnemer werkte tijdens de sessie aan een eigen OpenRefine project. Er werden
onderling tips en trucs uitgewisseld op het gebied van OpenRefine. Maar net als in een fysiek café
praatten de deelnemers over andere leuke tools.

● Workshop OpenStreetMap
Op de WikiZaterdag van 10 oktober vond de online workshop OpenStreetMap plaats. Zo’n 15 mensen
namen deel om meer te leren over tekenen in OpenStreetMap. Door zelf te tekenen kun je een
gespecialiseerde kaart maken en artikelen op Wikipedia koppelen aan een element op de kaart. De
presentatie is terug te vinden op Wikimedia Commons.

Wikizaterdagkerstborrelcon
De jaarlijkse conferentie WikiconNL en de traditionele kerstborrel konden vanwege de
coronapandemie niet doorgaan. Daarom werd tijdens de laatste WikiZaterdag van 2020 op 12
december een online combinatie van WikiCon, Wikizaterdag en kerstborrel georganiseerd. Meer
informatie in hoofdstuk 4.

En ook nog: Wiki Goes Caribbean en Gendergap bijeenkomsten
In het kader van het de projecten Wiki Goes Caribbean en Gendergap werden elke twee maanden
(schrijf)bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn beschreven in 3.4.

Wikimedia Pubquizbingo
Gewoon voor de gezelligheid was er op 9 oktober een Wikimedia Pubquizbingo. 14 mensen namen
deel, onder leiding van Hay Kranen. De dresscode Over the top Pubquizbingo bling zorgde voor
een wel heel kleurrijk beeldscherm. Twee deelnemers wisten met zowel de aankleding van henzelf
als van de ruimte de originaliteitsprijs in de wacht te slepen. Uiteraard vielen er ook bingo’s
waarmee leuke prijzen zijn gewonnen.

2.3 Reisbeurzen en steun voor kleine activiteiten
Wikimedia Nederland heeft in 2020  aan twee vrijwilligers kleine beurzen gegeven voor de aankoop
van boeken die ze nodig hadden om Wikipedia-artikelen te verbeteren.

Daarnaast heeft Wikimedia Nederland een vrijwilliger geholpen bij het verkrijgen van een perskaart bij
het International Film Festival Rotterdam om portretfoto’s te maken van aanwezige regisseurs en
acteurs.

In maart verbood de Wikimedia Foundation wereldwijd het organiseren van offline
Wikimedia-evenementen en het maken van internationale reizen gefinancierd met
Wikimediamiddelen. In principe had Wikimedia Nederland al reisbeurzen toegekend voor deelnemers
aan de Internationale Hackathon in Albanië en voor de Queering Wikipedia-conferentie in Oostenrijk.
Beide evenementen werden helaas geannuleerd.

Steun voor de gemeenschap in cijfers
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deelnemers nieuwe
bewerkers

verbeterde
inhoud

actief gebleven
nieuwe

bewerkers

verbeterde
inhoud in andere

talen dan
Nederlands

204 4 419 0 154
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3. Programma Vrije kennis
Om meer kennis en collecties vrij beschikbaar te maken slaat Wikimedia Nederland een brug tussen
de Nederlandse kennis-, erfgoed- en onderwijsinstellingen, en de Wikimediaprojecten en
Wikimediagemeenschap. We streven ernaar dat Nederlandse instellingen in staat zijn om zelfstandig
collecties en data aan Wikimedia bij te dragen. Daarnaast stimuleren we dat gedeelde kennis en
collecties vervolgens ook daadwerkelijk worden gebruikt op Wikipedia en andere Wikimediaplatforms.

3.1 Samenwerken met erfgoedinstellingen
Via Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia, kunnen kennis- en erfgoedinstellingen hun
collecties delen met de wereld. Via Wikidata kunnen zij hun eigen (meta)data delen en verrijken, en
collecties aan elkaar verbinden. Wikimedia Nederland geeft informatie over auteursrecht en biedt
technische ondersteuning bij het uploaden van beeld of data. Waar mogelijk stimuleren we
rechtstreekse contacten tussen de instellingen en de Wikimediagemeenschap.

Algemeen
Wikimedia Nederland speelt een coördinerende rol in de samenwerking tussen Nederlandse
erfgoedinstellingen en de Wikimedia-projecten.

In 2020 organiseerden wij twee keer het Wiki-coördinatorenoverleg. Dit biedt de medewerkers van
partnerinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de Wikisamenwerking een kans om kennis uit te
wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen.

Regelmatig organiseren kennis- en erfgoedinstellingen Wikipedia schrijfbijeenkomsten of edit-a-thons.
Omdat Wikimedia Nederland niet de capaciteit heeft om al deze evenementen te begeleiden, hebben
we een Handleiding Organiseren Wikipedia schrijfbijeenkomst ontwikkeld en in januari 2020
gepubliceerd. Met deze handleiding kan iedereen zelf een succesvolle bijeenkomsten organiseren,
virtueel of in real life.

Sinds 2019 zijn Wikimedia Nederland en het Ministerie van OCW in gesprek over mogelijkheden die
samenwerking met de Wikimediaprojecten biedt voor Nederlands digitaal erfgoed. In 2020 hebben we
dit verder verkend in relatie tot de DERA (Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur). De DERA heeft
als doel digitale erfgoedinformatie in het Netwerk Digitaal Erfgoed beter zichtbaar te maken voor de
eindgebruiker. In 2020 maakte een werkgroep met daarin twee vertegenwoordigers van WMNL een
analyse van een aantal concrete contentdonaties door Nederlandse instellingen aan de
Wikimediaprojecten. De conclusie was dat zulke samenwerkingen goed passen binnen het
Nederlandse beleid op het gebied van digitaal erfgoed. In 2021 gaan we met steun van Netwerk
Digitaal Erfgoed een kennisplatform inrichten, waarop erfgoedinstellingen tools en handleidingen
vinden voor het samenwerken met de Wikimediaprojecten.

Drie nieuwe samenwerkingspartners

LIMA
Het is belangrijk om het aantal Wikipedia-artikelen over bekende (Nederlandse) mediakunstenaars uit
te breiden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben LIMA, het Nederlandse platform voor mediakunst,
nieuwe technologieën en digitale cultuur, het Stedelijk Museum Amsterdam en de Vrije Universiteit
Amsterdam een programma opgezet
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In samenwerking met Wikimedia Nederland schreven 20 studenten van de studie Moderne en
Hedendaagse Kunst aan de Universiteit van Amsterdam Wikipedia-artikelen. LIMA was zo positief
over de samenwerking dat ze financiering hebben gezocht - en gevonden - voor een Wikimedian in
Residence die in 2021 van start gaat.

Utrechts Archief
Dankzij de hulp van tientallen Wikimedianen is het Utrechts Archief in 2020 gestart met het uploaden
naar Wikimedia Commons van alle afbeeldingen in hun beeldbank die een open licentie hebben. Het
gaat om meer dan 150.000 foto's, illustraties en kaarten.

Rick Companje, initiatiefnemer en medewerker van het Utrechts Archief: "Om ervoor te zorgen dat
deze in de toekomst makkelijk terug te vinden zijn, hebben we samen met een heleboel vrijwilligers
de trefwoorden uit ons archief gekoppeld aan de categorieën op Wikimedia Commons. Door onze
afbeeldingen te delen op Wikimedia Commons hopen we dat nog meer mensen er plezier aan zullen
beleven en ze kunnen gebruiken bij onderzoek en het online documenteren van erfgoed."

Amsterdam Time Machine consortium
De Amsterdam Time Machine (ATM) is een openbaar onderzoeksmiddel over de geschiedenis van
Amsterdam. Met de Tijdmachine kunnen gebruikers terug in de tijd reizen en door de stad navigeren
op het niveau van buurten, straten, huizen en kamers. Wikimedia Nederland ondersteunt dit initiatief
en trad in 2020 toe tot het Amsterdam Time Machine consortium. Plannen voor een gezamenlijke
hackathon moesten vanwege de pandemie worden uitgesteld.

Het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek horen bij de eerste samenwerkingspartners van
Wikimedia Nederland, en blijven onverminderd actief. Het delen van de collectie  met de
Wikimediaprojecten is vanzelfsprekend.  Wikimedia Nederland kan altijd een beroep doen op de
expertise van de medewerkers van KB en NA; de afgelopen jaren waren we regelmatig bij beide
instellingen te gast voor Wikimediaworkshops en conferenties.

De Koninklijke Bibliotheek startte in 2020 met een project rondom hun topstukken. Data, beelden
en teksten van hun topstukken worden gedeeld met Wikidata, Wikimedia Commons en de Engelse
en Nederlandse Wikipedia's.

Het Nationaal Archief speelt een actieve rol in Wiki Goes Caribbean; de tweemaandelijkse
schrijfbijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van het NA.

Wikimedians in Residence
Een Wikimedian in Residence (WiR) is een ervaren Wikimediaan die (tijdelijk) in dienst treedt bij een
kennis- of erfgoedinstelling om de basis te leggen voor langlopende samenwerking tussen die
instelling en de Wikimediaprojecten.

In 2020 nam Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam Michelle Boon als Wikimedian in Residence in
dienst. Zij startte op 1 juni. Het Nieuwe Instituut (HNI is een museum voor architectuur, design en
digitale cultuur. Een van haar taken is het stimuleren van hergebruik van de rijke collectie van HNI,
binnen de Wikimedia-projecten.

Daarnaast gaven we een aantal andere instellingen advies over het ontwikkelen van hun eigen
Wikimedian in Residence programma’s en ondersteunden we financieringsaanvragen voor deze
programma’s. In 2021 zullen er weer nieuwe Wikimedians in Residence van start gaan.
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3.2 Samenwerking met bibliotheken
De afgelopen jaren zijn in een aantal openbare bibliotheken Wikicafé’s of Wikiclubs van start gegaan.
Veel openbare bibliotheken sloten in verband met de coronapandemie half maart hun deuren en
gingen pas in juni weer open om enkele maanden later weer te sluiten. Pogingen om de wikicafé’s
online te laten plaatsvinden waren niet succesvol: de deelnemers hechten aan het persoonlijk
samenzijn. We hopen in 2021 de draad weer te kunnen oppakken.

OCLC
Wikimedia Nederland werkte in 2020 intensief samen met OCLC, een wereldwijd
bibliotheekcoöperatief dat gedeelde technologische diensten, origineel onderzoek en
gemeenschapsprogramma's aanbiedt. Tijdens de OCLC Contactdag gaven Denise Jansen van
Wikimedia Nederland en Jos Damen van het Afrika Studiecentrum biblioheekmedewerkerseen kijkje
in de wereld van Wikimedia. In het najaar van 2020 is besloten om in 2021 gezamenlijk een aantal
webinars te organiseren. Hierbij wordt dieper ingegaan op de samenwerking van bibliotheken met
Wikimediaprojecten.

LOOWI
Het LOOWI (werkgroep van de KNVI en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken)
organiseerde 6 november een interessante online bijeenkomst met meer dan 80 deelnemers rond
diverse vragen. Bijvoorbeeld: Wat zijn de regels op Wikipedia? Wie schrijven de artikelen en hoe
wordt kwaliteit gewaarborgd? En welke rol kan Wikipedia spelen in het onderwijs? Denise Jansen gaf
er een presentatie over Wikipedia, en diverse sprekers uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs
deelden hun ervaringen.

3.3 Samenwerking met het Hoger Onderwijs
Samenwerking tussen de Wikimediaprojecten en universteiten en hogescholen biedt vele voordelen.
Wikipedia wordt aangevuld en verbeterd, en de onderwijsinstellingen kunnen hun studenten
interessante nieuwe werkvormen bieden.

Wikipedia in Maastricht: onderwijs met historische bronnen
Onze samenwerking met de Universiteit Maastricht ging ook in 2020 verder. Door een Wikipedia-
artikel te schrijven over materiaal in de historische boekcollecties en archieven van de universiteit,
oefenen studenten met het schrijven vanuit een neutraal standpunt, refereren en citeren van
(primaire) bronnen. Meer informatie hierover is te vinden in de blogpost van drs. Odin L.M.J. Essers,
conservator Bijzondere Collecties Universiteit Maastricht.

Samenwerking ITV - Hogeschool voor tolken en vertalers
Sinds 2014 organiseert Wikimedia Nederland samen met de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
een stageprogramma voor studenten van de 4-jarige opleiding tot tolk-vertaler. Wikipedianen kunnen
artikelen uit de Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse, Russische of Spaanse Wikipedia voordragen voor
vertaling. Tijdens de pandemie werden de stagemogelijkheden voor ITV-studenten beperkt. Een
Wikipediastage bood velen uitkomst. In totaal waren in 2020 dertien stagiaires actief, die 72 artikelen
vertaalden uit het Engels, Frans, Duits en Italiaans. Hieronder waren veel etalage-artikelen: artikelen
die volgens de Wikipediagemeenschap aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

Universiteit Leiden
Wikimedia Nederland gaf praktisch advies en ondersteuning bij het integreren van
Wikipedia-schrijfopdrachten in een collegereeks over Power And Resistance in the Middle East. We
worden steeds vaker benaderd door instellingen die zich vooral willen richten op het toevoegen van
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inhoud aan de Engelstalige Wikipedia. We doen in zulke gevallen regelmatig beroep op de expertise
en vrijwilligers van onze collega’s van Wikimedia UK.

.
University of Curaçao
De University of Curaçao is op Curaçao één van de meest actieve pleitbezorgers van samenwerking
met de Wikimedia-projecten. De Universiteit wil Wikipedia integreren in het collegeprogramma en
stimuleert de verdere ontwikkeling van de Papiamentstalige Wikipedia. (Zie voor meer informatie Wiki
Goes Caribbean)

KNAW: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
In het kader van Wiki Goes Caribbean werkten we samen met KITLV: stagiaires schreven artikelen
over de precolumbiaanse geschiedenis van de Antillen en op verzoek van Wikimedia Indonesia werd
historisch beeldmateriaal gedeeld. (zie voor meer informatie Nederland en de Wereld)

3.4 Brede en diverse kennis wereldwijd noodzakelijk
Als informatie- en kennisbron zijn de Wikimediaprojecten wereldwijd nog steeds eenzijdig. Ze
bevatten vooral kennis over onderwerpen die betrekking hebben op Noord West Europa en Noord
Amerika.  Perspectieven uit de rest van de wereld, of beter gezegd het grootste deel van de wereld,
zijn ondervertegenwoordigd of ontbreken. Daarnaast wordt vooral kennis toegevoegd door mannen.
Daar waar individuen zijn beschreven, betreft dit voor 80% mannen. Het is dus zaak om meer
mensen uit ondervertegenwoordigde groepen mee te laten schrijven en hen zelf beter en meer te
beschrijven. Dit zal Wikipedia als bron op termijn diverser en inclusiever maken.

Al enkele jaren zet Wikimedia Nederland zich in voor het verbreden van diversiteit, zowel wat betreft
de inhoud van de Wikimedia-projecten als binnen de Wikimedia-gemeenschap. Hierin liepen we voor
op de wereldwijde Wikimedia Movement Strategy 2030, die sterk de nadruk legt op diversiteit en
eerlijke toegang voor iedereen tot vrije kennis.

Nederland en de wereld
Het programma Nederland en de Wereld draagt bij aan de diversiteit van Wikimediaprojecten door
juist die Nederlandse collecties vrij beschikbaar te maken die bijzonder relevant zijn voor andere
delen van de wereld. Daarnaast stimuleren we groepen in Nederland met een recente of historische
migratieachtergrond om actief te worden binnen de Wikimediaprojecten.

Samenwerking met Wikimedia Indonesia
We bouwden onze samenwerking met Wikimedia Indonesia verder uit, onder andere door het
faciliteren van gerichte contentdonaties. Onze Indonesische collega’s geven aan van welke
onderwerpen uit de gedeelde geschiedenis beeldmateriaal ontbreekt. Deze lacunes proberen we te
vullen met de hulp van musea en archieven in Nederland. Onder andere KITLV en het Museum van
Wereldculturen wisten vragen om historisch beeldmateriaal van Wikimedia Indonesia vanuit hun
collectie te beantwoorden. Op deze manier werden meer dan 500 beelden gedoneerd naar Wikimedia
Commons, allemaal zeer relevant voor de Indonesische Wikimediagemeenschap.

Maand van de Geschiedenis
Oktober stond op Wikipedia in het teken van de Maand van de Geschiedenis. Dit jaar was het thema
‘Oost/West’. Via schrijfweken en een online workshop nodigde Wikimedia Nederland vrijwilligers en
samenwerkingspartners uit om de geschiedenis van onder andere Indonesië, Suriname en het
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Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden op Wikipedia nauwkeuriger te beschrijven. In totaal
werkten 19 Wikipedianen aan meer dan honderd Wikipedia-artikelen. Ook Wikimedia Indonesia
organiseerde tijdens de Maand van de Geschiedenis schrijfactiviteiten voor hun gemeenschap (meer
informatie hierover in dit blog).

Beelddonatie Stadsarchief Delft
Het Stadsarchief Delft bewaart onder meer het archief van de Indische Instelling (1864-1901). Dit was
een onderwijsinstelling voor toekomstige regeringsfunctionarissen in Nederlands-Indië. Stadsarchief
Delft doneerde beelden die een relatie hebben met de Indische Instelling. Het gaat om een twintigtal
foto's, van het gebouw, docenten, professoren en studenten.

Wiki Goes Caribbean
Het programma Wiki Goes Caribbean wil een bijdrage leveren aan het uitbreiden en verbeteren van
de kennis over Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Suriname op de
Wikimedia-projecten. Daarvoor werken we samen met instellingen in het Caribisch gebied en met
organisaties en instellingen in Europees Nederland.

Wiki Goes Caribbean nieuwjaarsbijeenkomst
Op 18 februari 2020 kwamen 28 mensen naar het Nationaal Archief in Den Haag om de Wiki Goes
Caribbean nieuwjaarsbijeenkomst te bezoeken. Er werd dieper ingegaan op de voortgang die is
geboekt binnen het project en de plannen voor 2020. Daarnaast werden waardevolle ideeën gedeeld
over het benaderen en activeren van mensen met een band met het Caribisch gebied. De
bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel met Antilliaanse hapjes.

Wiki Goes Caribbean schrijfbijeenkomsten
In samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag en de Dutch Caribbean Bookclub
organiseerde Wikimedia Nederland in 2020 iedere 8 weken een Wiki Goes Caribbean
schrijfbijeenkomst met een bepaald thema.

De eerste vond plaats op zaterdag 22 februari in het Nationaal Archief met het thema ‘Tweede
Wereldoorlog’. Alle daaropvolgende schrijfbijeenkomsten waren in verband met de coronapandemie
online. Voordeel was dat ook Wikimedianen op de Antilliaanse eilanden zo konden deelnemen. Zo
waren er op 25 april 19  deelnemers  uit Europees Nederland, Aruba en Curaçao bij de eerste online
Wiki Goes Caribbean bijeenkomst. Thema’s die tijdens de Wiki Goes Caribbean bijeenkomsten in
2020 werden behandeld en ingeleid door gastsprelers: ‘Flora en fauna’, ‘Slavernij’, ‘Kunst en
literatuur’ en ‘Feest’

Wikipediatrainingen University of Curaçao
De Algemene Faculteit van de University of Curaçao is 19 mei 2020 gestart met online trainingen en
schrijfmiddagen om de inhoud op Wikipedia (Nederlandstalig en Papiamentu) te verbeteren. De
voertaal was Papiamentu en Nederlands en de bijeenkomsten vonden plaats onder de begeleiding
van Yunette Aniceta.

Papiamentstalige Wikipedia
Nieuw aandachtspunt binnen het project Wiki Goes Caribbean is het verder technisch ontwikkelen
van de Papiamentstalige Wikipedia. Ook hier wordt transatlantisch samengewerkt tussen vrijwilligers.

Stageprogramma KITLV
In de zomer van 2020 heeft WMNL een pilot opgezet in samenwerking met KITLV, het Koninklijk
Insituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Het doel is het aanvullen van bestaande artikelen, het
schrijven van nieuwe artikelen en het toevoegen van beeldmateriaal gerelateerd aan de

CONCEPT voor ALV 14

https://www.wikimedia.nl/blog-entry/wikisejarah-de-historische-archieven-uitpakken-voor-de-ontwikkeling-van-inhoud
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Indische_Instelling_Delft


pre-koloniale geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen op de Engelstalige Wikipedia
en Wikimedia Commons.

Contentdonaties
De Biblioteca Nacional di Aruba heeft 104 historische foto's van Curaçao gedoneerd aan Wikimedia
Commons en een paar maanden later nog eens 77 afbeeldingen toegevoegd. Deze laatste donatie
bevatte illustraties uit een boek uit 1662 over de natuurlijke historie van het Caribisch gebied.
Conservator Peter Scholing woonde in 2019 met een WMNL-beurs Wikimania 2019 bij. Onder zijn
leiding is de nationale bibliotheek van Aruba een van onze meest actieve partners geworden.

Het Museum voor Wereldculturen doneerde meer dan 500 gedigitaliseerde foto's, genomen tussen
het einde van de 19e en de 20e eeuw. Zij tonen mensen, cultuur en gebouwen in streken waarmee
Nederland historische banden heeft. Het gaat onder meer om historische beelden van Bengalen,
Zuidelijk Afrika, Siberië en Ghana. Het museum schonk ook meer dan 600 oude foto's van het
Nederlands Caribisch gebied en Suriname (voornamelijk anoniem werk).

Meer kennis voor, door en over vrouwen en de lhbti-gemeenschap
Het Gendergapproject heeft als doel meer vrouwelijke en vrouw-gerelateerde onderwerpen te
beschrijven in Wikimediaprojecten en meer vrouwen te motiveren om bij te dragen aan Wikipedia. In
dit project werkt Wikimedia Nederland nauw samen met Atria, kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis.
Inmiddels werken we ook actief samen met IHLIA, de erfgoedorganisatie die informatie verzamelt en
toegankelijk maakt op het gebied van de lhbti-gemeenschap.

Internationale Vrouwendag
In het kader van Internationale Vrouwendag organiseerde Wikimedia Nederland een speciale
Gendergap WikiZaterdag op 7 maart. Tijdens deze WikiZaterdag ontmoetten 50 Wikimedianen elkaar
op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht, werden er introductieworkshops gevolgd en
presentaties gegeven over het verkleinen van de gendergap. Voor de meeste deelnemers was dit de
eerste kennismaking met Wikimediaprojecten.

Contentdonatie
Het Nationaal Museum voor Wereldculturen doneerde speciaal ter gelegenheid van Internationale
Vrouwendag een collectie van 851 afbeeldingen van fotograaf en verzamelaar Josephine Powell.
Dankzij Josephine Powells grondige en systematische manier van verzamelen heeft het Nationaal
Museum van Wereldculturen meer dan 3.000 objecten uit de gemeenschappen waarin ze verbleef.
Een deel daarvan werd in het kader van Internationale Vrouwendag in 2020 via Wikimedia Commons
belicht.

WikiVrijdagen online
Voorafgaand aan de coronacrisis organiseerden Atria en IHLIA ieder hun eigen offline WikiVrijdag.
Om de WikiVrijdagen online te kunnen verzorgen, zijn deze bijeenkomsten samengevoegd. De
inhoud werd afgestemd op vooraf gekozen onderwerpen van deelnemers. Zo was er een introductie
over het bewerken van Wikipedia en Wikimedia Commons, een uitleg over het gebruik van bronnen
en een vraaggesprek voor meer ervaren Wikipediabewerkers. Daarnaast werkten tijdens deze online
WikiVrijdagen zowel nieuwe als meer ervaren deelnemers zelfstandig aan Wikipedia, Wikimedia
Commons en Wikidata-items.
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3.3 Lobby en voorlichting over vrije kennis

Sinds 2013 werken een aantal landelijke Wikimedia-organisaties samen in de Free Knowledge
Advocacy Group EU (FKAGEU). Doel van de samenwerking is om gezamenlijk op te komen voor vrije
kennis en de stem van de Wikimedia-beweging te laten horen binnen de Europese Commissie en het
Europees Parlement. Wikimedia Nederland steunt de samenwerking financieel en levert waar
mogelijk een inhoudelijke bijdrage aan activiteiten die door de FKAGEU worden georganiseerd.

Steunbetuiging Wikimedia Foundation
Op 23 september 2020 werd door lidstaten van de Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom van
de Verenigde Naties (WIPO) een besluit uitgesteld over de toelating van de Wikimedia Foundation als
waarnemer, dit in verband met bezwaren van de Volksrepubliek China. Wikimedia Nederland heeft,
samen met andere Wikimedia chapters de Europese Unie opgeroepen steun te betuigen aan de
Wikimedia Foundation en stappen te ondernemen om de toelating van de Wikimedia Foundation te
vergemakkelijken.

Data over levende personen op Wikidata en Wikipedia

In de Wikipedia Kroeg ontstond een discussie over de wenselijkheid om persoonlijke informatie over
levende personen heel makkelijk vindbaar te maken via de Wikimediaprojecten. Wat wat toegestaan
onder de AVG en wat was ethisch wenselijk? Wikimedia Nederland vroeg een aantal deskundigen op
het gebied van internet en privacy om te reageren op zes vragen over de manier waarop in de
Wikimedia-projecten gegevens over levende personen worden verzameld en gedeeld. De reacties
van de deskundigen zijn in juli 2020 gedeeld met de Wikimedia-gemeenschap en zijn hier terug te
vinden. Tijdens de mini-Wikicon in december kwamen deze vragen weer aan de orde.

Vrije kennis in cijfers

deelnemers nieuwe
bewerkers

verbeterde
inhoud

actief gebleven
nieuwe

bewerkers

verbeterde
inhoud in andere

talen dan
Nederlands

697 157 112.130 25 3.382
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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.

Website
Samen met een webbureau is Wikimedia Nederland in december 2020 gestart met de ontwikkeling en
lancering van de nieuwe website. Ter voorbereiding zijn in een eerder stadium een Denktank en
Klankbordgroep gevormd waarin Wikimedianen, samenwerkingspartners en een bestuurslid zitting
namen. Van hieruit is de basis gelegd voor de opzet van de nieuwe website. Met de nieuwe website
wil Wikimedia Nederland zich sterker online profileren. Uitgangspunt is dat de website en social media
elkaar nog beter complementeren.

Blogposts
Wikimedia Nederland publiceerde in 2020 zeven blogposts met aandacht voor Publiek Domeindag,
de Maand van de Geschiedenis, Wikiportret, samenwerking en contentdonaties. De schrijvers komen
uit de Wikimedia-beweging, het samenwerkingsnetwerk en daarbuiten.

Publiek Domeindag
Op 10 januari 2020 werd Publiek Domein Dag 2020 georganiseerd. Een initiatief van de werkgroep
Publiek Domein van Vereniging Open Nederland, waaraan ook Wikimedia Nederland deelneemt. Dit
keer werd aandacht besteed aan de makers die in 1949 overleden waren, aangezien hun werk op 1
januari 2020 in het publieke domein viel. Tijdens de presentatie 'Wikidata als auteursrechtenhub' werd
uitgelegd hoe erfgoedinstellingen met een eigen wikidata-identifier hun collectie kunnen koppelen aan
Wikidata. Zo kunnen zij per maker in hun collectie de auteursrechtstatus te onderzoeken. Wikimedia
Nederland organiseerde een speciale edit-a-thon voor makers die in 1949 overleden en die nog geen
lemma hadden op Wikipedia. Ook zijn 345 werken van Nederlandse kunstenaars geüpload naar
Wikimedia Commons.

Alternatieve WikiconNL
Aangezien WikiconNL, de jaarlijkse Wikimedia Nederland-conferentie, niet door kon gaan werd
besloten om als alternatief op de laatste WikiZaterdag van 2020 een kleinschalig online evenement te
organiseren. Er werd een gevarieerd programma samengesteld met ruimte voor interessante
(flits)presentaties, workshops, een online rondleiding en een Pubquizbingo-kersteditie. Meer dan 60
mensen namen deel aan deze alternatieve WikiconNL annex kerstborrel.

deelnemers nieuwe
bewerkers

verbeterde
inhoud

actief gebleven
nieuwe

bewerkers

verbeterde
inhoud in andere

talen dan
Nederlands

188
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5. Communicatie, stakeholders en draagvlak

Ook in 2020 was er media-aandacht voor het werk van Wikimedia Nederland..

Op de WikiZaterdag van 7 maart, die in het teken stond van Internationale Vrouwendag, was
verslaggever Margriet Oostveen van de Volkskrant aanwezig die er in haar column over schreef.
Wikipediaan Ciell werd de maandag erna geïnterviewd door Toine van Peperstraten in het NPO1
radioprogramma Stax&Toine.

Daarnaast zorgde het twee miljoenste artikel op Wikipedia voor de nodige media-aandacht.
Wikimedia Nederland informeerde de pers over deze mijlpaal en koppelde Wikipedianen aan
journalisten voor een interview. Er werd in 12 verschillende media in Nederland en België aandacht
aan de mijlpaal besteed.

Het feit dat Wikipediavrijwilliger Edo de Roo op 24 april een lintje kreeg voor zijn jarenlange inzet bleef
ook niet onopgemerkt. De onderscheiding toont aan hoe belangrijk het werk is van de vrijwilligers die
bijdragen aan Wikipedia. Trouw en de Volkskrant interviewden Edo de Roo en schreven naar
aanleiding van de onderscheiding uitgebreide artikelen over Wikipedia.

Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland, werd op 9 juni 2020 geïnterviewd door NH Radio
over Wikipedia (luister het hier terug, vanaf 08:35).

Ook de activiteiten die Wikimedia Nederland in oktober organiseerde in het kader van de Maand van
de Geschiedenis haalden de krant. Zo stond er in Trouw een artikel over deze bijzondere
schrijfmaand.

● 729 volgers op Facebook
● 216 volgers op Linkedin
● 3358 volgers op Twitter
● 10 nieuwsbrieven gepubliceerd
● 7 blogposts gepubliceerd
● 1719 mailadressen geabonneerd op WMNL nieuwsbrief
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6. Financiën, fondsenwerving en donaties

Belangrijkste inkomstenbron van Wikimedia Nederland is de jaarsubsidie van de Wikimedia
Foundation. Naast de reguliere subsidie kregen we in 2020 ook nog een extra subsidie voor het
ontwikkelen en uitvoeren van een donateurscampagne. Het plan is om hier in 2021 mee te starten.

We kregen een schenking van €50.000 van een particulier familiefonds dat ons ook eerder al royaal
heeft gesteund. Met dit bedrag willen we over de komende drie jaren activiteiten ontwikkelen rond de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Daarnaast wisten we een aantal projectsubsidies te acquireren (omdat deze pas in 2021 van start
zullen gaan zijn ze niet opgenomen in onderstaande tabel met financiële informatie):

● Deel je Data over koloniaal erfgoed: Gedeelde geschiedenis ‘on wiki’. - bijdrage door Stichting
GO-fonds. Dit is een serie van masterclasses voor medewerkers van archieven en
erfgoedinstellingen in Europees en Caribisch Nederland over het delen van kennis en
collecties. (uitvoering in 2021)

● Kennisplatform voor erfgoedinstellingen - bijdrage van Netwerk Digitaal Erfgoed voor de
ontwikkeling van een platform met tools en handleidingen voor erfgoedinstellingen die hun
collecties willen delen met de Wikimediaprojecten. (uitvoering in 2021)

● Mediakunst op Wikipedia. Wikimedia Nederland is een partner in dit door LIMA ontwikkelde
project dat gefinancierd wordt door het Mondriaan Fonds en de Stichting PICA. (uitvoering in
2021)

WMF subsidie € 380.500

Projectsubsidies € 5.750

Donaties € 84.526, waarvan €50.000 van een particulier fonds

Contributies €4.374
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7. De vereniging en het kantoor

7.1 Bestuur

Frans Grijzenhout en Marike van Roon traden per 18 april 2020 af als bestuursleden. Frans blijft als
adviseur verbonden aan Wikimedia Nederland. Zijn rol als voorzitter van het bestuur is overgenomen
door Jan-Bart de Vreede.

Lotte Belice Baltussen is op 18 april 2020 als kandidaat-bestuurslid toegetreden en trad op 26
september aan als nieuw bestuurslid.

Michel Wesseling werd op 26 september herkozen als bestuurslid.

Samenstelling bestuur
Frans Grijzenhout, voorzitter en internationale zaken
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2016_KJB_7435.png
Jan-Bart de Vreede, community health
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan-Bart_de_Vreede-2.jpg
Bart Nieuwenhuis, penningmeester:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCN2015_Margreet_van_Dijk-1971.png
Justus de Bruijn, secretaris
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
Lizzy Jongma, vrije kennis en partnerships
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lizzy_Jongma
Lotte Belice Baltussen, vrije kennis en partnerships
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lotte_Belice_Baltussen

Nevenfuncties bestuursleden

Frans Grijzenhout
Geen nevenfuncties

Jan-Bart de Vreede
● Domeinmanager Leermiddelen en Metadata, Stichting Kennisnet

Bart Nieuwenhuis
● Hoogleraar Universiteit Twente, Enschede
● Eigenaar Knowledge for Business Innovation, Utrecht
● Raad van Advies Master of Engineering Hogeschool Utrecht
● Raad van Advies Engineering Management Hogeschool van Amsterdam

Justus de Bruijn
● Consultant Kweekel BV
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● Consultant IT-Visibility.net

Michel Wesseling
● Voorzitter Victorine van Schaickfonds
● Lid Raad van Advies KNVI
● Adviseur en Lid van de Stuurgroep Innovatie Bibliotheek Vredespaleis Den Haag
● Secretaris Stichting BredaPhoto
● Voorzitter Stichting BredaPhoto Fund
● Voorzitter Vereniging van Eigenaren Seeligsingel II, Breda
● Coördinator praktische hulp bij Wij/Zorg voor elkaar Breda

Lizzy Jongma
● senior-ICT-projectleider, Netwerk Oorlogsbronnen

Lotte Belice Baltussen
● Freelance digitaal projectleider en adviseur in de culturele en non-profitsector

Bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan
vergoeding van gemaakte onkosten.

7.2 Kantoor
Op het kantoor van Wikimedia Nederland werkten op 31 december 2020 vijf medewerkers:

● Denise Jansen-Jonkman, Projectleider
● Kirsten Jansen, Officemanager
● Sandra Rientjes, Directeur
● Michelle van Lanschot, Projectleider
● Germien Cox, Communicatie

Omdat de meeste medewerkers een parttime-aanstelling hebben komt het totale
personeelsbestand per 31 december 2020 op vier fte.

Salariskosten directeur, inclusief werkgeverslasten: € 82.176,50, bruto € 60.922.

Tijdelijk in dienst
Van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020 was Sandra Fauconnier tijdelijk aangesteld als projectleider i.v.m
zwangerschapsvervanging.
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8. Toekomstige ontwikkelingen

In 2020 startte Wikimedia Nederland met de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2021-2024. Dit is
het vervolg op het strategisch plan 2017-2020. De nieuwe strategie wordt gestroomlijnd met de
International Strategic Direction, waar momenteel internationaal aan wordt gewerkt.

Internationale ontwikkelingen: Movement Strategy 2030
Op initiatief van de Wikimedia Foundation wordt 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 fundamentele vragen over de toekomstige taken, rol en positie van de
Wikimedia-beweging.

In 2018 zijn negen werkgroepen gevormd die voor hun eigen aandachtsgebied de structurele
veranderingen moesten identificeren die nodig zijn om de beweging vooruit te helpen. De breed
samengestelde werkgroepen hebben op 20 januari 2020 de concept-aanbevelingen voor de
implementatie van de Strategic Direction gepubliceerd waarop de internationale gemeenschap tot 13
februari 2020 commentaar kon leveren. Tijdens de WikiZaterdag van 8 februari 2020 kwamen leden
en andere belangstellenden samen op het kantoor van Wikimedia Nederland om mee te praten over
de aanbevelingen. Het verslag is te lezen op de verenigingswiki. In april 2020 werden de
aanbevelingen definitief vastgesteld en kon begonnen worden met de implementatie. Zowel de
voorzitter als de directeur van Wikimedia Nederland waren actief betrokken bij deze discussies.

Wikimedia Nederland werkt nauw samen met Wikimedia Duitsland en Wikimedia Oostenrijk om
Europese samenwerking bij de implementatie te stimuleren.
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Wikimedia Nederland
Mariaplaats 3
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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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