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Even voorstellen 

•  Lydia Vroegindeweij (Vroegje) 
•  Uitgever/ondernemer – theoloog/promovendus 

•  Initiatiefnemer Kerkliedwiki.nl 
•  Auteur Handboek Redactie,  

het organiseren van publicaties  
(Sdu uitgevers, 2005) 



Wie zijn WikiWerkers? 

•  Een groep van mensen die zelf websites bouwen, 
(doen) vullen, onderhouden en exploiteren die 
gemaakt zijn met MediaWiki. 

•  Deze eigen websites zijn vaak gericht op een 
speciaal onderwerp of een speciale doelgroep. 
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Veel gestelde vraag 

“Waarom wil iemand een eigen wiki? Het kan toch 
gewoon in Wikipedia?”  

•  Doelgroep: deze eigen websites zijn vaak gericht 
op een speciaal onderwerp of een speciale 
doelgroep (lezers én schrijvers). 

•  Type informatie: meer of anders dan 
encyclopedische informatie, andere ordeningen, 
zoekfunctionaliteiten, etc. 

•  Vormgeving: de basisvormgeving van Wikipedia 
is niet perse geschikt voor elke doelgroep of elk 
type informatie. 



Veel gestelde vraag 

“Waarom wil iemand een eigen wiki? Het kan toch 
gewoon in Wikipedia?”  

•  Techniek: MediaWiki is open source software. 
Dus: groot draagvlak in ontwikkeling + extra 
aanvullende technieken en tools beschikbaar. 

•  Beheer rechten: soms is informatie wel te delen, 
maar op verzoek van de rechthebbende alleen 
met geregistreerde gebruikers.  

•  Exploitatie: het verzamelen, cureren en 
verspreiden van informatie kan ook deel zijn van 
een businessmodel (opbrengsten uit lezers, 
adverteerders of combinatie).  



Wat wil WikiWerkers 
precies? 

•  Inspireren en stimuleren van 
informatieprofessionals en materiedeskundigen bij 
het samenstellen, ontsluiten en beheren van hun 
informatiebronnen met MediaWiki en de 
aanvullende softwaretools;  

•  Bieden van een platform (ecosysteem) waarin 
vraag,  aanbod en nieuwe businessmodellen 
succesvol kunnen worden ontwikkeld en tot 
wasdom kunnen komen;  

•  Actief stimuleren van educatie, communicatie en 
kennisdeling over het gebruik van MediaWiki als 
functioneel instrument om kennis toegankelijk te 
maken. 



Het bedrijfsproces van 
uitgeven 

•  Er is een lezerspubliek/doelgroep met 
een informatiebehoefte 

•  Er is een aanbieder/schrijver met 
informatie om te delen 

•  Er is een partij die als uitgever: 
– deze vraag en aanbod bij elkaar brengt 
– daar de juiste (online) vorm en techniek regelt 
– er de juiste vormgeving voor realiseert 
– de exploitatie en het beheer organiseert 
–  lezers, schrijvers en fondsen werft. 



Wie zijn de ‘uitgevers’, de 
schrijvers en de lezers? 

Zelfstandige wiki’s worden opgezet en 
gefaciliteerd door: 
•  Organisaties (bedrijven, stichtingen, verenigingen) 
•  Overkoepelende instanties (brancheorganisaties, 

overheden) 
•  Soms door individuen. 
Wiki’s zijn dan: 
•  Helemaal open voor iedereen (lezen, schrijven) 
•  Open voor alle lezers, besloten voor schrijvers 

(geregistreerden) 
•  Gedeeltelijk of helemaal besloten 



Het eco-systeem volgens 
WikiWerkers  

Wie zelf een wiki wil maken/beheren/exploiteren 
heeft behoefte aan kennis over: 
•  Techniek: softwareinstallatie en onderhoud, 

extensies. 
•  Informatiestructuur: de beste inrichting en 

ontsluiting van de informatie. 
•  Vormgeving: passende (huis)stijlen, 

(invul)formulieren. 
•  Auteurstools: ondersteuning van schrijvers en 

redacteuren. 
•  Rechtenbeheer: auteursrechten, creative 

commons 
•  Exploitatie: verdienmodellen, afrekensystemen, 

fondsenwerving 
Die kennis is onafhankelijk van de feitelijke inhoud. 
En dus …. te delen met elkaar. 



Wat is het voordeel voor 
de Wikipedia-

gemeenschap? 
•  Opgedane kennis over doeltreffend 

auteursmanagement kan worden gedeeld. 
•  Ervaring met informatie bewerken in een wiki 

wordt breder verspreid. 
•  Werken in een wiki wordt een normaal onderdeel 

van bedrijfsprocessen. 
•  Ervaren WikiWerkers stimuleren ook potentiële 

nieuwe Wikipedianen. 



Wanneer is WikiWerkers 
voor u interessant? 

•  Wees ambassadeur in uw eigen organisatie als 
het gaat om kennisdelen. 

•  Stimuleer het gebruik van MediaWiki. 
•  Maak gebruik van de ervaring van andere 

WikiWerkers (netwerken, cases delen) 
•  Wordt wijzer over toepassingen en gebruik 

(bijeenkomsten, cursussen) 
•  Kom in contact met wereldwijde ontwikkelaars 

rond MediaWiki voor bedrijven. 
•  Meld u aan op de website: www.wikiwerkers.nl 



Vragen? 


