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ELAN IN DE COMMUNITY
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§ 1 Uitgangpunten
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Visie

Stel je een wereld voor waarin elke persoon

vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is 
waaraan wij werken.
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Missie

Wikimedia Nederland zorgt als onderdeel van een 
wereldwijde beweging in Nederland voor een 
omgeving waar vrijwilligers en organisaties 

samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te 
brengen en te verspreiden. 
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Strategische activiteiten

1. Bevorderen van de ontwikkeling van open 
kennis

2. Ondersteunen vrijwilligers
3. Samenwerken met kennisinstellingen
4. Uitwisselen van kennis en activiteiten met  

zusterinstellingen
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Omgevingsschets 

Vele partijen werken aan hetzelfde ideaal

Leden

Bewerkers
Lezers

Koninklijke 
Bibliotheek

Instituten
NIOD, Beeld 

en Geluid

Kennis-
instellingen 

GLAM

Nationaal 
Archief

Universiteiten
Hogescholen

Wikimedia 
Foundation

Donateurs 
en sponsors

Organisaties 
voor vrije 
kennis

WM affiliates
project-
financiers

Tegenstanders 
vrije kennis
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Motivatie

Wat is de motivatie van de belanghebbenden en de omgeving? 
• Onze bewerkers verwachten relevante informatie op 

Wikipedia, makkelijk toegankelijk en correct.
• Onze partners willen meer met hun “schatten” doen.
• WMF biedt goed werkend platform en professioneel bestuur.
• Onze lezers verwachten …. 

• En er zijn partijen met andere belangen die soms 
tegenwerken
– commerciële belangen (panoramarecht, auteursrecht)

We komen er dus niet met schrijven alleen...
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Dynamiek in onze omgeving

• Tablet en smartphone functionaliteit groeit sterk: hoe zetten 
we die in voor Wikipedia 2.0?

• Hoe geven we nieuwe lezers en bewerkers de instrumenten 
waar ze elders aan gewend zijn geraakt?   

• Het aantal tegenstanders groeit: commerciële lobby 
benadeelt wetgeving voor vrije kennis.  

• Het aantal lezers neemt af: wat weten we over hen?

Wikipedia is niet meer bijzonder - 

haar idealen, waarden en normen zijn dat wel! 8



Teletekst vs BBC World

Een wereld van verschil ...
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2020: Waar willen we naar toe?

1. Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimediabeweging, in 
een open gemeenschap die bruist van positieve energie.

2. Interactie met de lezers opbouwen. Rekening houden met de 
behoeften van lezers die vrijelijk gebruik willen maken van het 
geheel van alle menselijke kennis.

3. Andere vormen van kennisrepresentatie waarin naast teksten 
meer gebruik wordt gemaakt van video en geluid.

4. Meer inspelen op de behoeften van externe organisaties om 
kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten.  

5. Plezierige werkomgeving bevorderen met lage drempels en goede 
omgangsvormen. 
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§ 2 Content
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In 2015 hebben 
leerlingen in groep 8 
basisschool ooit voor 
een werkstuk of 
spreekbeurt gebruik 
gemaakt van Wikipedia

In 2020 gaat er een 
generatie naar de 
hogeschool of universiteit 
voor wie het gebruik van 
Wikipedia 
vanzelfsprekend is



Doelstellingen Wikipedia

Metrics 2010 2015 2020

Aantal bewerkers 32.916

Aantal nieuwe 
bewerkers

2.008

Aantal artikelen 1.848.249

Aantal files toegevoegd 
aan Commons

84.544
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Contentthema’s - waarom?

Huidige thema’s
• Gender - er zijn te weinig artikelen op Wikipedia vanuit 

het perspectief van de vrouw)
• Nederland en de wereld - we willen een link leggen naar 

het internationale karakter van WP
• Educatieproject - outreach, aantrekken nieuwe 

bewerkers
• Natuur - 

Toekomstige thema’s + motivatie
• ...
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Rol van contentpartners

Motivatie partners
• Collectie onder de aandacht brengen van een groot 

publiek
• Naamsbekendheid instelling bevorderen
• Verbeteren objectbeschrijvingen met behulp van 

bewerkers
Motivatie WMNL
• Rijkere content
• Motiverend voor bewerkers
• ...
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Content partners
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Nieuwe contentpartners

Welke nieuwe content partners zoeken we.
Criteria
• zijn er witte vlekken inhoudelijk waarbij de instelling kan 

helpen bij de invulling: onderwerpen, thema’s, video, 
animaties

• kan de instelling bijdragen aan meer vrijwilligers
• is er een enthousiaste contactpersoon
• is er pr ondersteuning vanuit de instelling
• is er impact op de wereldwijde beweging 
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Wikipedians-in-Residence

• Korte tekst, hoe werkt het programma, wat 
zijn onze doelstellingen, hoe ziet het 
programma eruit in de planperiode.
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Educatieprogramma

tekst nog plaatsen
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Education programme: editor training at 
Maastricht University



Technologie: trends en ontwikkelingen

Uitgangspunten
• Breedbandtoegang in Nederland is de norm
• Ook in Nederland benaderen gebruikers Wikipedia veelal via 

de mobiele site

Aktie

• Afstemming met WMF. Bevorderen gebruik Visuele 
tekstbewerker en Wikidata. Ondersteunen hackatons.
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§ 3 Community
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Korte beschrijving huidige stand van zaken. 
Gebruikersonderzoek benutten.
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Wat weten we over de community?



Faciliteren community

• Vooral gericht op bewerkers, welke soorten 
activiteiten worden ondersteund door 
Wikimedia Nederland, uitgangspunten.

• Onderscheid maken tussen faciliteren 
werkgroepen en individuele bewerkers.
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Sociale interactie

Wat willen we bereiken?

• Plezierige werkomgeving

•  Veilige werkomgeving, ook voor vrouwen 

•  Goede omvangsvormen

Hoe doen we dat?

•  …
-  Beleid vriendelijke ruimtes
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Trainingsprogramma

• Welke trainingen gaan we aanbieden. Basis, 
gevorderd, specifieke groepen, nieuwkomers?
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Bewerkers

• Bewerkers zijn voornamelijk blanke mannen
• Vrouwen (en minderheden?) zijn slecht 

vertegenwoordigd
• Het contentprogramma ‘Nederland in de 

wereld’ wil verbinding leggen tussen 
verschillende groepen 
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Nieuwe bewerkers

• Op welke manier gaan we nieuwe bewerkers 
werven, trainen, begeleiden. Doelstellingen? 
Behoud?
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Communicatie

• Korte tekst over de communicatie met de 
verschillende klantgroepen. Doelstellingen + 
schema doelgroep vs middelen.
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Relatie met de lezers

Doel

• Betere interactie met de lezers, denken in 
doelgroepen (leerlingen, journalisten, etc.)

Actie 

• Uitvoeren van een lezerstevredenheidsonderzoek
• De resultaten van het onderzoek gebruiken voor het 

opzetten van een voorlichtingsprogramma 
(outreach)
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Relatie met andere partners

• Overzicht van onze relaties met (semi‑)
overheidsinstellingen, open en vrije 
kennisbeweging, open source, 
Creative Commons, etc.

• Welke instellingen moeten we ons op richten?
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EU

• FKAG Free Knowledge Advocacy Group - 
pleitbezorging voor vrije kennis

• Wat zijn belangrijke onderwerpen voor ons in 
bij de EU. Copyright. Wat willen we bereiken / 
bijdragen. 
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§ 4 Governance
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Vereniging Wikimedia Nederland

● Doel van verenigingsvorm is democratische 
controle waarborgen.

● De ALV is het hoogste orgaan voor 
besluitvorming.

● De activiteiten van WMNL richten zich op de 
hele community, dus niet uitsluitend de leden.

● Leden genieten wel beperkte voordelen van de 
activiteiten.
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Structuur Wikimedia Nederland

Bestuur: 7 leden 
gekozen voor 2 
jaar
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Staf: directeur, 2 medewerkers 
communicatie, 2 projectleiders, 
1 office medewerker, zonodig 
aangevuld met flex-
medewerkers

Leden: 2x per jaar ALV, 
goedkeuring jaarplannen / 
jaarrekening, wijzingen 
statuten, kiest bestuur

Constituerende documenten
● Statuten
● Huishoudelijk reglement
● Diverse reglementen en 

protocollen



Relatie Bestuur - Staf

• Het bestuur bestuurt, directeur en medewerkers 
voeren uit.

• Jaarplannen en begroting worden voorbereid en 
opgesteld door directeur en medewerkers.

• Het bestuur bespreekt de plannen en de 
begroting met de community.

• De ALV stelt de plannen en de begroting vast.
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CBF keurmerk

• Certificaat kleine goede doelen (baten onder 
de half miljoen euro).

• Nog een keer proberen, zo ja, waarom en 
welke stappen?
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WP Community

• De Wikipedia community heeft geen formeel-
juridische  rol in de vereniging, maar is wel een 
belangrijke pijler onder de activiteiten van de 
vereniging.

• Bewerkers van WP kennen een eigen 
hierarchische structuur en arbitrage. WMNL 
heeft hierover geen zeggenschap.
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Bemoeienis met Wikipedia

• Wikimedia Nederland is juridisch niet 
aansprakelijk voor bewerkingen op Wikimedia 
projecten.

• De vereniging biedt wel financiële, praktische en 
adviserende (dus ook juridische) hulp aan 
bewerkers.
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Meerjarenbudget

    Groei van inkomsten en uitgaven
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2011 2013 2015 2020
inkomsten 70.255 318.896 404.440 450.000
uitgaven 109.784 328.708 479.510 450.000



Inkomsten
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2011 2013 2015 2020

WMF grant
50.226 

(fundraiser) 269.231 304.000 250.000

contributies 3.017 4.239 4.517 5.000

donaties 5.798 10.498 34.496 45.000

fondsen/overige 
inkomsten 11.214 30.222 61.427 150.000

Meerjarenoverzicht bronnen van financiering



Verbreding financiële basis

Doelstellingen verbreding van inkomstenstromen

 

Criteria fondsenwerving
• De onafhankelijkheid van WP moet gewaarborgd zijn.
• Geldgever moet missie van WMNL ondersteunen.
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2015 2020

Bijdragen in natura

Projectfinanciering 61.427 150.000

Uitbreiding donateurs 4.517 5.000

WMF grant 304.000 250.000



Bestedingen

• Verhouding uitgaven staf - content - projecten 
blijft ongeveer gelijk aan huidige verdeling

• Geen uitbreiding staf/kantoor
• Wellicht meer inhuur op projectbasis
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Wikimedia Foundation

• WMF = bestuur: Board of trustees met 
belangrijke adviescommissies zoals FDC, Affcom

• WMF = staf: ...

De relatie tussen WMNL en WMF is
➜ juridisch : chapters overeenkomst
➜ financieel : jaarlijkse grantaanvraag
➜ operationeel : uitwisseling kennis en activiteiten
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Relatie met WM affiliates

• Wikimedia Nederland is een van de grote 
gevestigde chapters

• Ervaren initiator van een internationaal 
schaalbaar initiatief

• Ervaren organisator van internationale 
evenementen 
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Verantwoording en vaststelling

Verantwoording
• Eindredactie: Frans Grijzenhout
• Bijdragen van: Bart Nieuwenhuis, Justus de Bruijn, Ad  

Huikeshoven, Sandra Rientjes, …

Vaststelling

• Bespreking tijdens ALV 16 april 2016

• Vaststellen ALV september 2016
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Vereniging Wikimedia Nederland
(+31) (0)30 3200238 

www.wikimedia.nl 

Postadres:                                        Bezoekadres:

Postbus 167                                      Mariaplaats 3

3500 AD  Utrecht                             Utrecht
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