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“Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang 
heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken.” 
 
- Visieverklaring van de Wikimedia Foundation 
 (http://wikimediafoundation.org/wiki/Visie) 

Wikimedia Foundation, CC-BY-SA 3.0 



 Vrije encyclopedie die door iedereen 
bewerkt kan worden 

 Begonnen in 2001 als een 
experiment door Larry Sanger en 
Jimmy Wales 

 Grootste en meest gebruikte 
referentiewerk ter wereld 

Wat is Wikipedia? 



 Top 10 website wereldwijd 

 >290 talen 

 18 miljard page views per maand 

 ~500 miljoen unieke bezoekers per 
maand 

 >7500 nieuwe artikelen per dag 

 NL: 6 miljoen page views per dag, 
>1,8 miljoen artikelen 

Wikipedia in cijfers 



Wikipedia wordt gemaakt door mensen zoals jij en ik… 

 25% van alle pagina’s zijn artikelen 

 Talk, redirects, media, meta-pages 

 1 miljard edits (400.000 per dag) 

 75.000 actieve gebruikers (5+ edits 
per maand) 

 Nederlandstalige Wikipedia: 1200 
actieve gebruikers 

Niccolò Caranti, CC-BY-SA 4.0 



Encyclopedisch 

Neutraal standpunt 

Open inhoud 

Gedragscode 

Geen harde regels 

Vijf zuilen van Wikipedia 
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Open inhoud 



Open inhoud 

Uitsnede http://foter.com/blog/how-to-attribute-creative-commons-photos/ 



Open inhoud 



Wikimedia-familie 



 

 

 

Wikimedia Commons 
 

• Centrale mediabank 
• Meer dan 33 miljoen media bestanden 
• Vrije licentie (Creative Commons) 
• Iedereen kan bijdragen, ook instellingen 

Chensiyuan, CC-BY-SA 4.0 Thomas Kitchin, PD Ralf Roletschek, CC-BY 3.0 



Bill Larkins, CC-BY-SA 2.0 



 18 landen 

 165.000 foto’s 

 5000 deelnemers 

 Lokale competities 

 169 finalisten 

 Nederland: 13.500 foto’s, meer dan 
60% van alle monumenten 

Wiki Loves Monuments 2011 



• “Collaboratively edited knowlegde 
base” 

• Centrale opslag van structured 
data, zoals Commons voor media 

• Ontwikkeling begon in 2012 



• ~20 miljoen items 
• Doorzoekbaar, machine readable 
• Integratie in WP (ook WPNL) 

momenteel in testfase 
• Taallinks naar alle WP’s 
• Links naar externe DBs (b.v. 

Britannica, IMDb, National Library 
of Australia) 





Sum of all paintings 
 

 Van oorsprong Nederlands project 
 Van ieder “notable” schilderij een item op WD 
 Gebaseerd op catalogi, indexen musea, Europeana, 

Dimcon, etc. 
 Complete werk van b.v. Rembrandt en Frans Hals 

op WD 

Ellywa, CC-BY-SA 4.0 



 Non-profit organisatie 

 Opgericht in 2003 

 Hoofdkantoor in San Francisco 

 ~250 medewerkers (Google: 55.000, 
Facebook: 10.000) 

  Omzet: $52 miljoen (Google: $66 
miljard, Facebook: $12 miljard) 

 Donaties (500.000 donoren) 



Wikimedia Nederland 
• Opgericht in 2006 
• Bureau sinds 2011 
• Biedt ondersteuning aan gemeenschap 
• Contacten met musea, erfgoedinstellingen, 

onderwijsinstellingen 
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Samenwerken met Wikimedia 
 
• Media uploads 
• Online schrijfactiviteiten 
• Fotoactiviteiten 
• Offline schrijfactiviteiten 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf


• GLAM-partner 
• (Wikipedian-in-Residence) 
• 3900+ uploads naar Commons 
• Zichtbaarheid van materiaal, en 

van GLAM-instelling zelf 

• Educatiepartner 
• College public history 
• (Uploads naar Commons) 
• Kwaliteit Wikipedia, studenten 

leren encyclopedisch schrijven 

Samenwerken met Wikimedia – voorbeelden 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf


Aan de slag met Wikimedia – tips! 
 

• Geen ‘toestemming’ van WMNL nodig 
• Leer Wikipedia kennen! 
• Structureel is beter dan incidenteel 
• Maak er tijd voor vrij 
• Kijk over de grens! 
• Experimenteer! 

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM_brochure_Wikimedia_Nederland.pdf
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Arne Wossink 
wossink@wikimedia.nl 

Vragen…? 


