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In dit whitepaper zullen we pogen de functie van Wikimedia voor vrijwilligers te omschrijven. We willen 
mogelijkheden voor samenwerken of complementaire activiteiten identificeren. 
 
De functie van de vrijwilliger: 
 
● Kennis verzamelen 
● De mogelijkheid bieden om informatie op te zoeken 
● Technieken aanleren 
● Leren nadenken 
● Aanleren om informatie kritisch te evalueren 
● Informatie en kennis overzichtelijk maken 
● Informatie en kennis delen 
● Heeft behoefte aan financiële en materiële ondersteuning 
● Kritisch omgaan met internetplatformen 
 
De rol van Wikimedia: 
 
● Vrije kennis verzamelen, ordenen, catalogeren, doorzoeken en distribueren 
● Hierin spelen de verschillende projecten van Wikimedia een cruciale rol 
● Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata aanleren 
● Mensen toelaten al deze tools (klassikaal of individueel) aan te leren en te gebruiken 
● Opleiding geven over “Schrijven voor Wikipedia” 
● Wikidata gebruiken om Web pagina’s, Wikimedia Commons, en gegevens (data-items) te 

koppelen via Wikidata 
● Kan vrijwilligers financieel en materieel ondersteunen 
 
En als we die twee nu eens zouden combineren? 
 
● Vrijwilligers kunnen Wikimedia projecten (leren) gebruiken 
● Schrijfsessies organiseren 
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● Kennismaken met Wikimedia-projecten 
● Projecten opzetten met Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata. 
 
Mogelijke specifieke projecten in samenwerking met Wikimedia: 
 
● een aantal vrijwilligers werken al samen met Wikimedia-projecten 
● gelijkaardige activiteiten worden opgezet met andere vrijwilligers 
● samenwerking en het delen van informatie met andere vrijwilligers 
● bijdragen aan Wikimedia, b.v. door het faciliteren van lokale Wikipedia-groepen, en het 

effectief meewerken aan projecten 
● samenwerken met gelijkaardige organisaties 
● begeleiding en stimulans (scholing) 
 
Resultaten voor vrijwilligers: 
 
● Vaardigheden in het gebruik van de Wikimedia-projecten ten behoeve van eigen doelstellingen 
● Opleiden en ontwikkelen van vrijwilligers 
● Kennisverwerving (bijv. op het gebied van auteursrecht, Linked Open Data) 
● Toegang tot de kennis aanwezig binnen de Wikimedia-beweging, en ook internationale 

bekendheid. 
 
Resultaten voor Wikimedia: 
 
● Toename van het aantal vrijwilligers  (Wikimedia Commons, Wikidata) 
● Meer actieve bewerkers/bijdragers op de Wikimedia-projecten 
● Meer inzicht in de werking van de Wikimedia-projecten binnen de vrijwilligers 
● Uitbreiding van het professionele en expertisenetwerk. 
 
Gemeenschappelijke resultaten: 
 
● Zichtbaarheid van Wikipedia en kennisdeling bij een wereldwijd publiek 
● Inhoudelijke verbetering en bijdragen aan open kennis / open science / open data 
● Er is behoefte aan langetermijnrelaties, naast kortdurende projecten 
● vrijwilligers als ontmoetingsplek voor lokale wiki groepen en bijeenkomsten.  
 
Problemen en zwakke punten: 
 
1. Onbekendheid van dit project bij vrijwilligers. 
2. Onbeschikbaarheid van geïnteresseerde vrijwilligers. 
3. De vrijwilliger is niet bekend met Wikimedia-projecten en zijn activiteiten 
4. De kennis en de handleidingen van Wikimedia-projecten zijn erg versnipperd.  
5. Onvoldoende beschikbaarheid van gespecialiseerde ondersteuning vanuit Wikimedia België. 
6. De versnipperdheid van de vrijwilligers in België 
7. De verschillende officiële talen in België. 

 
 
 
De Wikimedia logo’s zijn eigendom van de Wikimedia Foundation. 


