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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het licht van het Actieprogramma ‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ bestaat bij het 
ministerie van EZ de behoefte om te komen tot een meer effectieve en efficiënte vorm van 
kennisuitwisseling rondom ICT-best practices en pilots in (semi-) publieke sectoren. Op het 
moment worden voornamelijk publicaties, workshops, internationale congressen en 
websites van individuele organisaties ingezet om te komen tot kennisoverdracht. Echter, 
het beeld dat hieruit ontstaat is vooral fragmentarisch. Een goed gebundeld internationaal 
(of nationaal) overzicht aan ICT-best practices in diverse (maatschappelijke) sectoren, dat 
goed en slim toegankelijk is en regelmatig wordt geactualiseerd, ontbreekt feitelijk. Het 
wiel lijkt daarom meerdere malen onnodig te worden uitgevonden. 

Een van de meest opmerkelijke manieren om efficiënt kennis te delen, is een initiatief 
genaamd Wikipedia. Dit is gebaseerd op het principe dat iedereen zeer eenvoudig de 
database van een encyclopedie op Internet zou moeten kunnen wijzigen. Ogenschijnlijk 
zonder veel coördinatie, hebben vrijwilligers hier een encyclopedie gecreëerd die qua 
kwaliteit en kwantiteit nauwelijks onderdoet voor professionele encyclopedieën. Het is goed 
voor te stellen dat een dergelijke technologie, wiki genaamd, onder bepaalde condities ook 
toepasbaar zou kunnen zijn voor andere doelen.  

In dit kader voert Dialogic, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken DGET, 
een verkennend onderzoek uit naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een internetpor
taal voor ICT-best practices volgens het Wikipedia-model. Hier kunnen initiatiefnemers en 
gebruikers van ICT-initiatieven (vooral pilots en best practices) in (semi-) publieke 
sectoren hun bruikbare ervaring voor iedereen gratis via Internet beschikbaar stellen. 
Volgens het succesvolle Wikipedia-model zou dan een community moeten ontstaan waarin 
enthousiaste initiatiefnemers en mensen van het eerste uur hun relevante ervaring met 
anderen willen delen. Deze community zou een internationale aantrekkingskracht moeten 
ontwikkelen om uit te groeien tot een zelfstandige stabiele en regelmatig actualiserende 
kennisomgeving voor ICT-best practices en –pilots. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Om te achterhalen of het Wikipedia-model geschikt is voor een bovenstaande toepassing 
en of hier in de markt behoefte aan bestaat, is dit verkennend onderzoek uitgevoerd 
waarin de volgende aannames zijn getoetst: 

A.	 Ontwikkelaars van door ICT ondersteunde applicaties, diensten, processen en 
producten hebben behoefte aan relevante kennis over en inzicht in ervaringen van 
anderen. 

B.	 Kennis over en inzicht in ervaringen elders, positief en negatief, kunnen bijdragen aan 
een innovatief klimaat waarin de toepassing van ICT wordt bevorderd. 

C.	 Informatie die deze kennis en inzicht zou kunnen leveren is niet 
(eenvoudig) te verkrijgen. 
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D.	 Initiatiefnemers maken gebruik van een Wikipedia van ICT toepassingen, indien 
beschikbaar. 

Naast deze aannames is er een aantal meer specifieke vragen te identificeren. Daarom zijn 
de volgende centrale vragen te worden beantwoord: 

A.	 Hoe zit het businessmodel van Wikipedia in elkaar en wat zijn de specifieke 
onderliggende succesfactoren? 

B.	 In hoeverre laat het Wikipedia-model zich vertalen naar andere domeinen en zo ja 
onder welke condities? 

C.	 Bestaat er een concrete behoefte aan een dergelijke applicatie? 

D.	 Welk conceptueel model zou een concrete behoefte kunnen bevredigen? 

Bij het ontwerp van een conceptueel model spelen elementen als verantwoordelijkheden, 
kosten, beheer, incentivestructuur, rollen overheid en bedrijfsleven, betreffende domeinen 
en sectoren, soorten informatie, concreet gebruik en noodzaak. 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Om tot het gewenste resultaat te komen zijn er in dit onderzoek drie onderzoekslijnen 
gevolgd: 

1. Deskresearch  

Deskresearch is ondermeer gebruikt om de werking van het Wikipedia-model te verkennen 
en te beschrijven. Internet zelf vormt hiervoor een belangrijke bron. 

2. Interviews met experts en relevante partijen. 

Om tot een goed eindresultaat te komen zijn er verschillende experts en relevante partijen 
geïnterviewd. Ten eerste gaat het hier om experts op het gebied van ‘social software’, 
waarvan Wikipedia en andere wiki’s een exponent zijn. Ten tweede gaat het om potentiële 
gebruikers danwel toeleveranciers van content van een potentiële applicatie. Tot slot 
vormen ICT-dienstverleners op het gebied van open-source ontwikkelingen eveneens 
aanknopingspunten (zie ook programma Open Standaarden en Open Source Software voor 
de overheid OSOSS). 

3. Workshop 

Er is een workshop bij het ministerie gehouden om gezamenlijk met een aantal 
ambtenaren, deskundigen van Dialogic en een aantal experts uit het veld om bruikbare 
creatieve ideeën en oplossingen te verzamelen. Daarnaast is er een eerste uitwerking aan 
een werkbaar model te geven. De interviews zijn gebruikt om te komen tot een selectie 
van deelnemende experts. 

1.4 Afbakening 

Om voldoende focus in het onderzoek aan te brengen, zal het domein enigszins beperkt 
zijn. Het betreft daarom allereerst best practices in alle relevante sectoren in het (semi-) 
publieke domein. Het is denkbaar dat op enig moment de commerciële sector belangstel
ling krijgt voor het beoogde platform om eigen diensten onder de aandacht te brengen. In 
dat geval moeten we goed bezien wat dat betekent voor de objectiviteit van de voorziening 
en of het wellicht beter is daarvoor iets aparts te ontwikkelen (door het bedrijfsleven). Dit 
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vraagstuk verdient speciale aandacht omdat we enerzijds afhankelijk zijn van vrijwillig aan 
te leveren voorbeelden en informatie en anderzijds de onafhankelijkheid en objectiviteit 
dienen te waarborgen. 

1.5 Leeswijzer 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een analyse van het businessmodel van Wikipedia 
(hoofdstuk 2) en de factoren die verantwoordelijk zijn (geweest) voor het succes van 
Wikipedia (hoofdstuk 3). Aan de hand hiervan analyseren we in hoofdstuk vier de 
vertaalbaarheid van Wikipedia naar een Wiki voor ICT best practices. Het vijfde hoofdstuk 
schetst de behoefte die er leeft naar een dergelijk systeem. Vier verschillende scenario’s en 
verschillende oplossingsrichtingen worden in hoofdstuk zes beschreven. Hoofdstuk 7 
behandelt het wenselijke scenario en de invulling ervan. We sluiten af met hoofdstuk 8 dat 
de conclusies en de vervolgstappen toont. 
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2 Wikipedia’s business model 

2.1 Achtergrond 

Voordat we Wikipedia’s business model behandelen, schetsen we eerst de achtergrond van 
Wikipedia. Hiervoor beginnen we met de geschiedenis van wiki’s en Wikipedia: In 1995 
bedacht de Amerikaanse ingenieur Ward Cunningham een nieuw concept voor het maken 
van een database. Hij creëerde een database die door iedereen binnen een bepaalde groep 
kon worden aangepast en doopte deze WikiWikiWeb. De naam refereert aan het  
Hawaïaanse woord voor snel of rap: wikiwiki. Het meest unieke aan het concept was het 
feit dat de gebruiker niet alleen de mogelijkheid had om kennis te verkrijgen, maar ook om 
kennis te delen: Een aanpassing van de website was immers mogelijk. 

Het concept van WikiWikiWeb werd door Jim Wales vijf jaar later (in 2000) toegepast voor 
het daadwerkelijk creëren van een encyclopedie. Eerst richtte hij de website Nupedia op, 
waar mensen volgens het wiki-model hun bijdrage konden leveren. Een eigenschap van 
deze site was dat de inzendingen gescreend werden op hun kwaliteit door een aantal 
experts. Tevens lag de focus van deze site op academici. Door de geringe hoeveelheid 
inzendingen, waarschijnlijk als gevolg van de hoge barrières, ging het initiatief echter snel 
ter ziele. Met deze kennis in het achterhoofd creëerde Jim Wales in juli 2001 Wikipedia: 
een nieuwe site zonder betrokken experts die inzendingen op kwaliteit beoordeelden. Het 
grote verschil was dat iedereen hier elke pagina op elk moment kan wijzigen. Voor deze 
case is het belangrijk te beseffen dat er zeer veel wiki’s zijn, waarvan Wikipedia er maar 
één is. 

Het Wikipedia-model dat op het moment geïmplementeerd is, is een typisch open systeem. 
Gebruikers hebben geen inschrijving nodig om iets te kunnen wijzigen. Iedereen die naar 
een pagina in Wikipedia gaat, kan meteen iets wijzigen op de betreffende pagina. Iedereen 
kan dus content toevoegen, verwijderen en wijzigen. Hierdoor is de encyclopedie dus 
dynamisch, de inhoud verandert elke dag. In het verleden is het echter wel voorgekomen 
dat een bepaalde pagina een tijd lang geblokkeerd was. Hierdoor was het niet mogelijk om 
wijzigingen aan te brengen. Het bekendste voorbeeld hiervan waren de pagina’s van 
George W. Bush en John Kerry in aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 1 

Het succes van Wikipedia is waarschijnlijk het beste te vangen in het volgende figuur. De 
rode lijn toont het aantal artikelen dat op de Engelstalige Wikipedia aanwezig zijn. Ten 
eerste zien we dat er eind 2005 ongeveer 900.000 (!) artikelen waren. Ten tweede zien we 
een exponentiële groei van het aantal artikelen. Op het moment zijn er rond de honderd 
talen die een eigen Wikipedia hebben. Op 2 maart 2006 werd de grens van 1.000.000 
artikelen gehaald op de Engelstalige site.2 Op dat moment waren er in totaal (dus alle talen 
samen) circa 3.300.000 artikelen aanwezig. 

1 Bron: http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2005/8/4/040805_wikipedia.html 
2 Bron: http://www.webwereld.nl/articles/40069 
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Figuur 1: Het totale aantal artikelen op Wikipedia voor verschillende talen3 (Bron: Wikipedia.org) 

Een andere mogelijkheid om de evolutie van Wikipedia in beeld te brengen is door gebruik 
te maken van het aantal keer dat de site van Wikipedia per dag wordt gebruikt. De 
donkerrode lijn in het volgende figuur geeft deze parameter aan voor de Engelstalige 
Wikipedia. Uit het figuur blijkt dat eind 2005 de Engelstalige Wikipedia ongeveer 500.000 
maal per dag werd geraadpleegd. Indien we alle Wikipedia´s bij elkaar zouden optellen 
dan komen we eenvoudig boven de 1.000.000 ‘hits’ per dag. Buiten het feit dat dit zeer 
grote aantallen zijn, is er ook een zeer sterke groei waar te nemen in de grafiek. 

Figuur 2: Het (gemiddeld) aantal keer dat verschillende Wikipedia´s worden bezocht4 

(Bron: bewerking van figuur op http://stats.wikimedia.org/EN/PlotsPngUsageVisits.htm) 

3 De groene lijn staat voor de Nederlandstalige Wikipedia. Men moet er rekening mee houden dat het 
geen unieke gebruikers zijn op een dag, deze gegevens worden niet bijgehouden door Wikipedia. 
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2.2 Conceptueel kader 

Om te komen tot een gestructureerde analyse van het businessmodel van Wikipedia, zullen 
we gebruik maken van een model dat zijn origine heeft in de mobiele diensten sector. Dit 
is het model dat beschreven wordt door Haaker, Bouwman en Faber (2004). Door de 
sterke mate van overlap tussen eigenschappen van deze sector, die ook een sterke band 
heeft met Internet, is het mogelijk om de uitgangspunten van dit model ook te gebruiken 
voor de case van Wikipedia. Echter, daar waar het model tekort schiet, zal er een  
aanvulling op het model worden gecreëerd. 

Haaker et al. (2004) beschrijven vier verschillende kritische ontwerpfactoren binnen 
businessmodels. Ten eerste is er het domein van de diensten. Hierin ligt de focus op de 
toegevoegde waarde en het marktsegment waarop de focus ligt. De tweede dimensie legt 
de focus op de technologische functionaliteiten van het businessmodel. Vervolgens worden 
in de derde dimensie de organisationele elementen behandeld. Tenslotte beschrijft de 
laatste dimensie de financiële aspecten van de businesscase. Het volgende figuur geeft een 
schematische weergave van het model. 

Figuur 3: Het conceptueel model voor businessmodels in de sector mobiele diensten  
(Bron: Haaker, Bouwman, Faber 2004) 

4 De donkerblauwe en donkergroene lijn staan voor respectievelijk de Japanse en Duitse Wikipedia 
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2.3 Diensten 

Als zeer eenvoudig toegankelijke en openbare kennisbron vormt Wikipedia toegevoegde 
waarde voor gebruikers bij tal van activiteiten. Op een zeer snelle manier is het mogelijk 
een korte, duidelijke en betrouwbare beschrijving te krijgen van vrijwel elk onderwerp. 
Tevens zijn de kosten voor de gebruiker, uitgedrukt in tijd en geld, voor het opvragen zeer 
laag. Een belangrijk element in dit domein is de doelgroep waarop men zich richt. In het 
geval van Wikipedia is er sprake van een zeer brede doelgroep waarop men zich richt. In 
principe is het een typisch product voor de massa. Immers iedereen die de beschikking 
heeft over Internet, zal ooit wel eens de behoefte voelen om kennis te verkrijgen. Dit komt 
ook tot uitdrukking in de slogan van Wikipedia. De slogan van Wikipedia is: “The free 
encyclopaedia that anyone can edit”. Typerend is tevens de wijze waarop de oprichter van 
Wikipedia zijn project beschrijft: “an effort to create and distribute a multilingual free 
encyclopedia of the highest possible quality to every single person on the planet in their 
own language.” 

De wijze waarop Wikipedia toegevoegde waarde creëert is het aanbieden van kennis op 
een zeer eenvoudige wijze. Opmerkelijk aan de kennis die aangeboden wordt, is dat deze 
vrijelijk gekopieerd mag worden, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Alle 
content valt onder de zogenaamde GNU-FDL-licentie5. Deze constructie is gebaseerd op de 
GNU-licentie die gebruikt wordt voor veel vormen van open-source software. Het is een 
zogenaamde copyleft constructie en ruwweg betekent het dat iedereen de inhoud mag 
kopiëren, verspreiden en wijzigen mits men aan een aantal voorwaarden voldoet. Een van 
die voorwaarden is het gebruiken van een bronverwijzing. Tevens moeten afgeleiden van 
de content (zoals elementen die bijna letterlijk zijn overgenomen) ook onder de GNU-FDL
licentie vallen en mag je afgeleiden niet promoten met de naam van de originele auteurs. 

De dynamiek van Wikipedia 

Omdat de kennis, en in het bijzonder de dynamiek hiervan, cruciaal is voor Wikipedia zal er 
dieper op worden ingegaan. De gigantische encyclopedie die Wikipedia is, is door de vrije 
toegang, in principe van iedereen. Door de vele bijdragen van verschillende mensen, kan 
niemand het (morele) eigendom claimen van de inhoud. Een onderzoek van IBM heeft het 
mogelijk gemaakt om de verschillende bronnen van de content te visualiseren.6 In de 
onderstaande afbeelding is schematisch de evolutie weergegeven die de Engelstalige 
Wikipedia-pagina ‘evolution’ doormaakte. De horizontale as vertegenwoordigt de tijd, de 
verticale as de hoeveelheid informatie. De verschillende kleuren staan voor verschillende 
gebruikers (wit staat voor een niet-geregistreerde gebruiker). Het is duidelijk te zien dat er 
van de aanvankelijke pagina niet veel overblijft. De uiteindelijke pagina bestaat uit 
bijdragen van zeer veel verschillende gebruikers. Men kan beargumenteren dat hier 
Darwinistisch evolutionaire processen van mutatie en selectie plaatsvinden. Duidelijk is in 
ieder geval dat de ‘uiteindelijke’ pagina, ten eerste zeer veel input heeft gehad van veel 
personen en ten tweede dynamisch is. Er worden constant veranderingen aangebracht en 
alleen de positieve veranderingen overleven. 

5 De volledige tekst van deze licentie is te vinden op http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 
6 http://researchweb.watson.ibm.com/history/index.htm 
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Figuur 4: Een schematische weergave van de verandering van inhoud van de Engelstalige wikipedia
pagina ‘Evolution’ 7 

Marketing 

Een relevant element in dit businessmodel is de branding van Wikipedia. Doordat alle 
content onder eenzelfde merk valt, zal de gepercipieerde waarde van de inhoud hoger zijn. 
Er is immers een merk dat de kwaliteit garandeert. De Wikimedia groep, waar Wikipedia 
onder valt, heeft ook een aantal andere wiki’s die gebruik maken van de uitstraling van 
Wikipedia. Een goed voorbeeld hiervan is Wikibooks, dat ten eerste een soortgelijke naam 
heeft en ten tweede bijna exact dezelfde lay-out van de webpagina’s heeft. Een ander 
voordeel van branding zijn de inkomsten die eruit gegenereerd kunnen worden door middel 
van merchandising. Zo worden er onder andere muismatten, kleding, koffiemokken 
bedrukt met logo’s van Wikipedia en andere onderdelen van Wikimedia stichting.8 

Een laatste element dat in dit kader zal worden behandeld, is het krijgen en behouden van 
klanten. Als het gaat om de kans dat iemand Wikipedia gaat gebruiken, dan lijkt deze vrij 
hoog te zijn gezien de statistieken over gebruik. Dit lijkt onder andere te komen doordat 
veelgebruikte zoekmachines, zoals Google, pagina’s van Wikipedia veelal een vrij hoge 
ranking geven. Maar ook Wikipedia heeft een zoekmachine die kan zoeken door de gehele 
database van Wikipedia artikelen. Een ander element dat gebruik stimuleert, is het al 
eerder genoemde hypertext-element. Hierdoor is het zeer eenvoudig om vanuit een 
bepaalde pagina naar een andere pagina door te gaan. Een mogelijke route is bijvoorbeeld 
de Wikipedia pagina van het Ministerie van EZ, naar deze van de OPTA, naar TPG post, et 
cetera. Onderzoek (Belommi & Bonato 2005) heeft zelfs aangetoond dat binnen Wikipedia 
alle pagina’s verbonden zijn via hyperlinks. Er is ook een element dat herhaald gebruik 
faciliteert: de mogelijkheid tot een uitbreiding van de Internetbrowser met een directe link 
naar de zoekmachine van Wikipedia. Dit is onder andere mogelijk met de betrekkelijk veel 
gebruikte browser FireFox, waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen. 

7	 De gekleurde elementen staan voor verschillende geregistreerde gebruikers, de witte elementen 
verwijzen naar niet-geregistreerde gebruikers. 

8 Zie bijvoorbeeld: http://www.cafepress.com/wikipedia 
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Figuur 5: Een directe link naar Wikipedia in een browser9 

2.4 Technologie 

Wikipedia is gebaseerd op betrekkelijk eenvoudige en voor Internet zeer gebruikelijke 
technologieën. Wikipedia bestaat vrijwel in zijn geheel uit pagina’s in een vorm van HTML, 
genaamd Wikitekst. Op deze wijze is het mogelijk om een webpagina te beschrijven in 
betrekkelijk leesbare tekst. Bovendien heeft elke pagina als URL de naam van het 
onderwerp.10 Indien er op een pagina woorden voorkomen die al een pagina hebben in 
Wikipedia, dan krijgen deze een blauwe kleur en worden het hyperlinks. Door deze 
hyperlinks aan te klikken, wordt de pagina achter het betreffende woord geopend. Alle 
gebruikers (dus iedereen die toegang heeft tot Internet) hebben de mogelijkheid om 
pagina’s te lezen en pagina’s te wijzigen. 

Een typische Wikipedia-pagina over een bepaald onderwerp kent altijd vier verschillende 
dimensies. Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe dit tot uiting komt in de vier 
tabbladen bovenaan de pagina: artikel, overleg, bewerk en geschiedenis. Als eerste is er 
uiteraard het artikel zelf, met de inhoud. Hier staat de tekst over het onderwerp in kwestie. 
Ten tweede is er een element dat bedoeld is voor overleg over de inhoud van de 
betreffende pagina. Hierdoor is er een scheiding tussen de daadwerkelijke inhoud en de 
discussie over de inhoud. Ten derde is er een dimensie die erop gericht is om de inhoud 
van de pagina te wijzigen. Door hierop te klikken is het mogelijk om de code (wikitekst) 
achter de pagina te zien en deze te wijzigen. Ten vierde is het mogelijk om de geschiedenis 
van een pagina te achterhalen. In de onderstaande pagina is tevens opvallend dat veel 
woorden de blauwe kleur hebben. Dit zijn de eerder besproken hyperlinks naar andere 
pagina’s binnen Wikipedia. 

9 Hier wordt er vanuit de browser direct in de database van Wikipedia gezocht naar “Economische 
zaken” 

De naam van de pagina van het ministerie van Economische Zaken is dus: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_Zaken 

Dialogic innovatie & interactie 13 

10 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Economische_Zaken


Figuur 6: Een typische pagina van Wikipedia. De bovenstaande pagina komt uit de Nederlandse


Wikipedia (d.d. 01.03.2006) en heeft betrekking op het Ministerie van EZ.11


Aan de linkerkant van de bovenstaande afbeelding is een balk te zien. Deze balk is 
zichtbaar op elke pagina van Wikipedia. Onder het logo van Wikipedia, zijn verschillende 
functionaliteiten opgenomen. Ten eerste is er de mogelijkheid om te navigeren door de 
database, door middel van opties als hoofdpagina, index en recente wijzigingen. Ten 
tweede is het mogelijk om informatie over Wikipedia te bereiken en te komen tot de 
pagina waar financiële ondersteuning kan worden geboden. Ten derde heeft men te allen 
tijde de beschikking over een (lokale) zoekmachine. Hiermee is het mogelijk om door de 
gehele database van Wikipedia te zoeken. Ten vierde zijn er verschillende hulpmiddelen 
beschikbaar via de links, zoals het citeren van een artikel en een printvriendelijke versie. 

Een belangrijke functionaliteit van Wikipedia ligt in de registreerbaarheid van aanbieders 
van kennis. Binnen Wikipedia zijn twee soorten gebruikers aan te wijzen. Er zijn de 
mensen die op zoek zijn naar informatie en ten tweede zijn er de mensen die kennis 
toevoegen aan de database. Hoewel in de praktijk personen vaak tot twee categorieën 
zullen behoren, is het in dit kader belangrijk om dit onderscheid te maken. De aanbieders 
van kennis zijn feitelijk de bouwers van Wikipedia. Grofweg zijn er weer twee soorten 
aanbieders van kennis te onderscheiden: geregistreerde en niet geregistreerde. De eerste 

11 Uiteraard is deze afbeelding is niet meer actueel. U kunt de geactualiseerde versie van deze pagina 
bekijken op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Economische_Zaken 
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worden aangeduid met een zelfgekozen naam, de tweede categorie wordt aangeduid met 
een IP-nummer. Door op de naam of het IP-adres van de gebruiker te klikken is het tevens 
mogelijk om zijn geschiedenis te achterhalen en te bekijken welke acties de gebruiker 
heeft ondernomen. Geregistreerde gebruikers hebben tevens de mogelijkheid om een 
eigen Wikipedia-pagina te maken en gebruik te maken van user-to-user email.12 Binnen de 
groep geregistreerde gebruikers is een kleine groep moderators aan te wijzen. Deze 
gebruikers hebben meer mogelijkheden, voornamelijk in het kader van het beheer van de 
database. 

2.5 Organisatie 

Als het gaat om de organisatie, blijkt al snel dat Wikipedia niet bepaald conventioneel is te 
noemen. Wikipedia is, samen met andere websites als Wiktionary (een woordenboek), 
Wikiquote (een wiki voor quotes), Wikibooks (een wiki voor boeken), ondergebracht in 
Wikimedia. Deze organisatie heeft geen winstoogmerk en is zeer klein (circa twee FTE). 
Met een formele organisatie van slechts twee FTE aan werknemers is er dus een van de 
grootste, gezien kwaliteit en kwantiteit, databases op Internet gegenereerd. Uiteraard kan 
deze database niet worden gerealiseerd door de werknemers van Wikimedia. Ook de 
begeleiding van het gebruikersproces wordt gedaan door vrijwilligers, de zogenaamde 
moderators. De facto is de controle over Wikipedia en haar content dus in handen van een 
groot aantal vrijwilligers. Het is evident dat dit ook de achilleshiel van Wikipedia kan zijn. 

Wikipedia heeft enkele partners die haar ondersteunen. Het gaat hier specifiek om 
servercapaciteit en bandbreedte. Zo stelt bijvoorbeeld Kennisnet servers en bandbreedte 
beschikbaar aan Wikimedia, voor het versnellen van aanvragen vanuit West-Europa.13 Ook 
andere organisaties hebben hier interesse in, zoals Google en Yahoo.14 Zelfs de Belgische 
staatssecretaris voor informatisering stelde voor om Wikipedia te helpen met hosting.15 

Om een juridische basis te hebben voor de activiteiten in Nederland, is onlangs de 
Wikimedia Nederland stichting opgericht. Tevens focust deze stichting op het organiseren 
van bijeenkomsten van gebruikers van Wikipedia. Alle betrokkenen bij deze stichting zijn 
vrijwilligers. Opvallend is dat deze stichting pas bestaat sinds medio 2006. 

2.6 Financiën 

Wikipedia rekent geen kosten voor het gebruik van haar databases. Bovendien wil 
Wikipedia geen gebruik maken van advertenties om aan inkomsten te komen. Een reden 
hiervoor is waarschijnlijk de negatieve uitstraling die dit heeft voor de site.16 Daarnaast 
speelt ook de angst om afhankelijk te worden van andere partijen. De inkomsten van 
Wikimedia worden gegenereerd uit giften van individuen en instellingen en uit merchandi

12 http://www.webwereld.nl/articles/38661/wikipedia 
13 Zie bijvoorbeeld http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_partners_and_hosts 
14 Zie bijvoorbeeld http://www.webwereld.nl/articles/31128/wikipedia 
15 Bron: http://www.webwereld.nl/articles/30857/wikipedia 
16 Doordat Wikipedia geen gebruik maakt van advertenties, zijn er ook nauwelijks gegevens 

beschikbaar over het aantal unieke bezoekers per dag (zoals eerder vermeld). Oprichter Jim Wales 
hierover: “We don't know how many unique users visit the site because we're lame and don't keep 
track of it - we don't sell advertising, so we don't have to.” 

(bron: http://en.wikiquote.org/wiki/Wikipedia) 
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sing.17 Zo werd er in het eerste halfjaar van 2005 ongeveer $240.000 binnengehaald uit 
giften. 18 Dit komt bijvoorbeeld van mensen die regelmatig gebruik maken van de 
encyclopedie en hier iets terug voor willen doen. Er zijn echter ook instellingen als 
universiteiten die Wikipedia voorzien van financiële armslag. Ook zijn er inkomsten die 
afkomstig zijn uit merchandising, maar deze zijn een stuk lager. Een volledig overzicht van 
een begroting van Wikimedia kan men vinden in Bijlage 1. 

Het merendeel van de uitgaven van Wikimedia komt voor rekening van hardware en 
bandbreedte. Een opvallend element aan de begroting van Wikimedia is het feit dat er 
geen directe uitgaven zijn voor software. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van 
open-source software. Alle gebruikte software valt onder een open-source licentie (GPL, 
GNU, Linux, Apache, MySQL, PhP). Hierdoor hoeft er geen geld te worden besteed aan 
licenties op software. De gebruikte software is echter wel constant in ontwikkeling. 

17 Een vollledig inzicht is te vinden op http://wikimediafoundation.org/wiki/Finance_report 
18 De inkomsten uit giften kunnen via de website van Wikimedia zien wie wanneer hoeveel geld heeft 

overgemaakt via het paypal systeem. Op de volgende URL kan men bijvoorbeeld zien wat er op dit 
gebied gebeurde op 26-08-2005 http://fundraising.wikimedia.org/2005q3/index.php/2005-08
26/detail/ 
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3 Kritische succesfactoren van het 
Wikipedia-model 

Om een goed inzicht te krijgen in de vertaalbaarheid van Wikipedia, is het noodzakelijk om 
te weten welke factoren bepalend waren en zijn in het succes van Wikipedia. Het meest 
interessante aan het Wikipedia-model is simpelweg het feit dat het in de praktijk zeer goed 
blijkt te werken. Waar veel andere initiatieven op Internet te kampen hebben  met  
vandalisme, interne ruzies of het structureel gebrek aan (nieuwe) content, blijft Wikipedia 
groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een goed voorbeeld van de kwaliteit van 
Wikipedia is een onderzoek van Nature waarin de auteurs concluderen dat de kwaliteit van 
de wetenschappelijke artikelen op Wikipedia dicht bij de kwaliteit van de Encyclopædia 
Britannica komt.19 De hoge kwaliteit en kwantiteit zijn juist de meerwaarden die Wikipedia 
biedt ten opzichte van zoekmachines. Indien je iets op Wikipedia opzoekt, dan vind je het 
zeer waarschijnlijk en dan krijg je er tevens een goede beschrijving van. 

Maar waarom is Wikipedia zo succesvol? Indien we redeneren vanuit een traditioneel 
economisch perspectief, dan is het lastig te verklaren waarom mensen investeren in een 
publiek goed. Gebruikers investeren immers tijd in een database die voldoet aan de 
klassieke eisen aan een publiek goed: non-rival en non-excludable. Maar ook intuïtief is het 
moeilijk voor te stellen waarom mensen er veel tijd steken. Tevens speelt de vraag 
waarom de database niet ten onder gaat aan vandalisme, iets dat ook veel gebeurt in de 
virtuele wereld. Daarom zal in deze sectie geprobeerd worden te verklaren waarom het 
Wikipedia-model werkt. De focus zal op verschillende elementen liggen die wij zien als 
kritische succesfactoren voor het Wikipedia-model. 

3.1 Momentum en toegang 

Een groot voordeel dat Wikipedia op het moment ondervindt is de absolute omvang van 
haar database. Doordat de database erg groot is, zullen mensen sneller naar deze 
database grijpen dan een kleine database. Hierdoor neemt de kans weer toe dat mensen 
een toevoeging doen in de database, waardoor de database in absolute zin het snelste 
groeit, zowel kwalitatief als kwantitatief. Er is dus een positieve feedbacklus en een grote 
mate van momentum. Bovendien ontstaat er een dynamische database als gevolg van de 
groei. Hierdoor blijft de database interessant, men weet immers nooit wat men zal vinden. 

Waar we hier mee te maken hebben zijn in principe de klassieke netwerkexternaliteiten, 
die zich ook voordoen bij computernetwerk- en telefoonverbindingen. Elke extra gebruiker 
resulteert in meer waarde voor het netwerk. Anders gezegd, de wet van Metcalfe stelt dat 
de waarde van een netwerk evenredig is aan het kwadraat van het aantal gebruikers.  

De start van Wikipedia 

Wikipedia is ook ooit begonnen en kende toen niet de voordelen van het momentum. De 
vraag rijst dus hoe Wikipedia gestart is. Bij de start van Wikipedia heeft men gebruik 
gemaakt van de eerder genoemde database van Nupedia. Deze database behelsde zowel 
gebruikers als artikelen. Hierdoor begon men met een systeem met zowel artikelen van 

19 Bron: http://www.nature.com/news/2005/051212/full/438900a.html 

Dialogic innovatie & interactie 17 

http://www.nature.com/news/2005/051212/full/438900a.html


hoge kwaliteit als gebruikers van hoge kwaliteit, Nupedia was immers gericht op 
wetenschappers.20 Op deze manier was men verzekerd van een goede database met een 
zeer hoge kwaliteit en dito gebruikers. De standaard was dus gezet op een hoog niveau en 
dit heeft zijn weerslag gehad in het verloop van de database. 

Toegankelijkheid van de database 

Iedere gebruiker kan ooit via een bepaald kanaal in contact komen met een Wikipedia. Er 
zijn verschillende manieren om dit te doen, maar goede ingangen blijken zoekmachines, 
zoals Google. Op deze wijze kan de wiki nieuwe gebruikers aantrekken. Echter, om gebruik 
te maken van dit kanaal is het noodzakelijk dat het database openbaar is. Ook moet de 
database op een bepaalde manier zijn opgeslagen zodat zoekmachines de inhoud kunnen 
indexeren.21 Maar naast de mogelijkheid om vanuit een externe zoekmachine een wiki te 
benaderen, moet er ook een goed werkende zoekfunctie binnen de wiki zijn. 

3.2 Incentives voor gebruikers 

Cruciaal aan Wikipedia zijn de bijdragen van gebruikers die de database blijven vullen en 
bijhouden. Motieven van personen om op vrijwillige basis bijdragen te doen kunnen 
variëren van egoïstisch tot altruïstisch. Een voorbeeld van de eerste categorie kan 
bijvoorbeeld zijn het plaatsen van positieve informatie over zichzelf of de eigen 
organisatie.22 Het is evident dat dit wel een ongewenste prikkel is. Ook is er een verhaal 
bekend over een ambtenaar die, in het kader van communicatie naar de burger, actief is 
op Wikipedia. Deze persoon voegt relevante informatie toe over de overheid en voert 
wijzigingen door. Hier is dus duidelijk sprake van een professionele incentive. Maar mensen 
kunnen ook bewust een bijdrage leveren ter verrijking van de waarde van een kennisdata
base. Een behoefte aan waardering, zelfontplooiing, het behoren tot een groep of het 
uitdragen van idealen23, vormen eveneens belangrijke prikkels.  

Registreren en profileren 

Een manier om een aantal van de incentives voor de gebruikers te verhogen is 
registreerbaarheid. Doordat mensen met een zelfgekozen naam kunnen laten zien wat ze 
gedaan hebben, zullen er effecten van status gaan spelen. Men kan bijvoorbeeld, door op 
een gebruikersnaam te klikken, zien wat deze persoon in het verleden heeft gedaan. 
Hierdoor is het eenvoudig om een track record te zien van een bepaalde persoon. Andere 
elementen die dit versterken zijn de mogelijkheden tot het hebben van een eigen 
webpagina binnen Wikipedia. Hierdoor kunnen mensen zich profileren met hun eigen 
gebruikersprofiel. Een dergelijke binding wordt nog verder versterkt doordat mensen elkaar 
waardering kunnen geven door middel van virtuele medailles.24 

20  Bron: http://features.slashdot.org/article.pl?sid=05/04/19/1746205&from=rss. Dit is deels 
afkomstig van Larry Sanger, een van de personen die betrokken was bij de oprichting van Wikipedia 
en Nupedia. 

21 Een goed voorbeeld van een database die niet toegankelijk is vanuit een zoekmachine, is 
bijvoorbeeld deze van de telefoongids. Door het intikken van een achternaam en adres in een 
zoekmachine is het niet mogelijk om deze database te benaderen. 

22 In dit kader is misschien het beste voorbeeld Adam Curry die zijn eigen bijdrage aan ‘podcasting’ op 
Wikipedia overdreef. Zie bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Adam_Curry 

23 Zie bijvoorbeeld: http://firstmonday.org/issues/issue8_12/ciffolilli/index.html voor meer inzicht in 
de motieven van Wikipedia-gebruikers. 

24 Zie bijvoorbeeld: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sterren_voor_bewezen_diensten 
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De combinatie van de mogelijkheid tot registreren, maar tevens de mogelijkheid om 
bijdragen te leveren zonder geregistreerd te zijn, levert een interessante dynamiek. Uit 
onderzoek (Anthony et al. 2005) blijkt dat zowel de geregistreerde als de niet geregi
streerde gebruikers zeer belangrijk zijn. Door middel van het meten van de kwaliteit van 
een wijziging in een artikel per gebruiker, kan men meten hoe goed verschillende 
gebruikersgroepen zijn. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er twee groepen zijn die 
een zeer goede kwaliteit leveren. De eerste groep is redelijk vanzelfsprekend: dit zijn de 
mensen die vaak bijdragen hebben geleverd en geregistreerd zijn. De zogenaamde zware 
gebruikers. De tweede groep is echter redelijk verassend. Dit zijn de mensen die niet
geregistreerd zijn en bijna nooit iets toegevoegd hebben. Blijkbaar zijn dit de mensen die 
een fout of onvolledigheid zien in een artikel waar zij veel kennis over hebben en dit even 
aanpassen. Dit tekent de importantie van een open systeem. 

Als we alleen kijken naar de geregistreerde gebruikers, dan blijkt25 dat slechts 10% van de 
gebruikers verantwoordelijk zijn voor 80% van alle veranderingen in de database. En ook 
binnen deze groep is er weer een sterke differentiatie. Het blijkt dat de helft van alle 
veranderingen binnen de database gebeurt door slechts 2,5% van alle gebruikers. In feite 
ontstaat er dus een cirkelmodel: in het midden een harde kern, omringd door gebruikers 
die af en toe iets toevoegen, omringd door gebruikers die het vaak lezen maar nooit iets 
toevoegen en als buitenste ring gebruikers die sporadisch lezen. Uit gesprekken met 
experts op het gebied van Wikipedia bleek dat op de Nederlandstalige Wikipedia een 
community bestaat uit 100-200 echte zware gebruikers. Buiten het feit dat dit een 
beperkte omvang is, is er ook nog eens een grote dynamiek binnen deze groep te 
identificeren. 

Samen een doel nastreven 

Een belangrijk element in dit kader kan ook gelegen zijn in factoren die meer van 
toepassing zijn op groepsdynamiek. Het is belangrijk dat mensen content delen en het toe 
willen voegen aan de site. Ook moeten er mensen zijn die ongewenste bijdragen willen 
corrigeren of verwijderen. Door een gezamenlijk doel op te stellen creëert men een 
gemeenschapsgevoel. Hierdoor zijn gebruikers eerder genegen gewenst gedrag te 
vertonen. In het geval van Wikipedia is dat het creëren en verstrekken van een gratis 
encyclopedie van de hoogste kwaliteit die voor iedereen toegankelijk is in haar eigen taal. 
Hierdoor wordt er een gevoel van saamhorigheid gecreëerd onder de actieve gebruikers. 
Daarnaast is ook het imago relevant. Wikipedia heeft een onafhankelijk en sterk imago 
waardoor gebruikers eerder genegen zijn om kennis te delen omdat ze zich hiermee 
kunnen identificeren. 

Eenvoudig wijzigen van tekst 

Het is betrekkelijk eenvoudig om tekst toe te voegen aan een artikel op Wikipedia. Met één 
klik komt een gebruiker vanaf het artikel zelf, naar de plaats waar het artikel gewijzigd kan 
worden. Dit is te zien in het figuur hieronder, hier staat de code achter het artikel in platte 
tekst.26 Het is duidelijk zichtbaar dat dit zeer begrijpelijk is, zelfs voor een beginnende 
gebruiker. Bovendien kunnen gebruikers met de knoppen boven het kader bepaalde 
effecten (bijvoorbeeld een groter lettertype) zelf manipuleren. Dit lijkt op een zeker niveau 
op de gebruikelijke tekstverwerkers. De wijze waarop de tekst is weergegeven doet sterk 

25 Een presentatie van J. Wales (2004) over de sociologie van Wikipedia laat interessante data zien in 
deze context https://www.ccc.de/congress/2004/fahrplan/files/372-wikipedia-sociographics
slides.pdf 

26 Er is hier gekozen voor hetzelfde artikel dat zichtbaar is in Figuur 6 
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denken aan de klassieke HTML, een van de meest eenvoudige manieren om webpagina’s te 
maken. Ook de interface voor het opslaan en het bekijken van een voorbeeld is zeer 
eenvoudig. Door deze eenvoud in het wijzigen van de tekst, zijn de kosten voor de 
gebruiker (uitgedrukt in tijd) zeer laag indien deze een wijziging wil doorvoeren. Een 
toevoeging of wijziging in een pagina kan letterlijk binnen tientallen secondes worden 
gemaakt, zelfs door een betrekkelijke leek op dit gebied. 

Figuur 7: Een bewerkingspagina in Wikipedia27 

3.3 Spelregels 

Nadat mensen Wikipedia hebben kunnen bereiken en nadat ze een toevoeging hebben 
gedaan, is het noodzakelijk dat ze dit ook op de goede manier doen. Daarnaast moet de 
database ook worden beschermd tegen personen die geen goede bedoelingen hebben. Om 
dit te realiseren is er een aantal regels ingesteld. 

Eisen aan content 

Om Wikipedia in goede banen te leiden, heeft men een aantal regels ingesteld waaraan 
inhoud moet voldoen. Via deze regels streeft men naar een gezamenlijke waarheid, zoals 
gebruikelijk bij een encyclopedie. Tevens hebben gebruikers een duidelijke leidraad 
waaraan zij zich kunnen vasthouden en weten ze wat wel en niet gewenst is. Er zijn 
meerdere regels, maar drie ervan lijken van belang te zijn. Ten eerste moeten alle 
artikelen vanuit een neutraal standpunt worden geschreven. 28  Waardeoordelen over 
bijvoorbeeld personen en gebeurtenissen zijn dus niet gewenst. Dit heeft onder andere als 
doel te voorkomen dat er te veel discussie ontstaat over inhoudelijke elementen en 
waardeoordelen. Dergelijke discussies horen niet thuis in een encyclopedie. Bovendien 

27 Hoewel het te ver gaat om volledig deze code te behandelen, is het interessant om er één element 
uit te nemen. (Delen van) woorden die tussen dubbele rechte haken staan (bijvoorbeeld [[Laurens 
Jan Brinkhorst]] ) worden in de normale lay-out afgebeeld als blauwe hyperlinks: Laurens Jan 
Brinkhorst. Deze woorden verwijzen dus naar andere pagina’s en kunnen worden aangeklikt.  

28 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutral_point_of_view 
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voorkomt men hiermee dat er reclame gemaakt wordt door organisaties of personen. Ten 
tweede mogen artikelen geen ongepubliceerde theorieën bevatten.29 Het is duidelijk dat 
hierdoor wordt voorkomen dat mensen zichzelf gaan promoten. Tevens wordt voorkomen 
dat men via een omweg de eerdergenoemde regel ontduikt. Ten derde moet de informatie 
uiteraard betrouwbaar zijn.30De informatie die te vinden is in Wikipedia is zeer betrouw
baar te noemen. Dit blijkt onder andere uit het eerder aangehaalde onderzoek van Nature 
dat nauwelijks meer fouten vond in Wikipedia dan in de Encyclopædia Britannica. Dit leidt 
ertoe dat mensen die de behoefte hebben aan kennis, geleid zullen worden naar Wikipedia. 
Niet het feit dat er informatie te vinden is op Wikipedia maakt het interessant, men kan 
tegenwoordig ook bijna alles vinden met een zoekmachine. Het interessante aan Wikipedia 
en de evidente meerwaarde boven een zoekmachine is dat de data betrouwbaar is. 

Bestendigheid tegen vandalisme  

De eenvoud in het wijzigen van tekst, zoals hierboven beschreven is, is een element dat 
ook voor problemen kan zorgen. Het maakt de kosten laag voor een goedwillende 
gebruiker om zijn steentje bij te dragen, maar het maakt het ook eenvoudig voor een 
vandaal om de pagina te beschadigen. Het mechanisme dat men heeft ingebouwd in 
Wikipedia om vandalisme tegen te gaan, is misschien wel een van de belangrijkste pijlers 
van haar succes. Zoals eerder gezegd, heeft elke pagina de optie op de geschiedenis ervan 
te bekijken. Hier staan alle wijzigingen die ooit zijn aangebracht op de pagina in 
chronologische volgorde en met aanduiding van de verantwoordelijke. Tevens is het 
eenvoudig om te kijken welke veranderingen zijn aangebracht, door het systeem alleen de 
wijzigingen aan te laten duiden tussen twee versies. Het is eenvoudig om te zien wie welke 
wijziging heeft doorgevoerd: er staat de naam van de geregistreerde gebruiker, of het IP-
nummer van de ongeregistreerde gebruiker. Het is ook zeer eenvoudig om te kijken of de 
verandering positief is geweest. Bovendien kan met slechts enkele muiskliks een pagina 
worden hersteld naar de oude status, in het geval van een negatieve verandering. In de 
onderstaande afbeelding is een dergelijk voorbeeld te zien. Hier is zichtbaar dat een 
aanzienlijk aantal gebruikers veranderingen op de pagina heeft aangebracht.  

29 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research 
30 Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verifiability 
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Figuur 8: De geschiedenis van een pagina (Economische zaken) 

We kunnen stellen dat er een ongebruikelijke verhouding is in de tijd die het kost om een 
wijziging aan te brengen en een wijziging ongedaan te maken. Vernielen gaat snel, maar 
repareren gaat nog sneller. Hierdoor zijn er betrekkelijk veel gebruikers die een vernieling 
zullen herstellen en betrekkelijk weinig mensen die een vernieling willen aanbrengen, het 
heeft immers toch niet veel ‘zin’ als het niet lang duurt.  

Het is mogelijk om de bestendigheid van Wikipedia tegen vandalisme te visualiseren. In 
het onderstaande figuur is dezelfde visualisatie toegepast als bij Figuur 4, alleen is het 
onderwerp hier ‘abortion’, een onderwerp dat blijkbaar emoties losmaakt bij gebruikers. Op 
het figuur is duidelijk te zien dat er twee maal een poging is gedaan om de pagina te 
verwijderen; zie de zwarte balken in het figuur. Echter, beide keren werd dezelfde pagina 
binnen betrekkelijk korte termijn teruggezet.  

Figuur 9: Een schematische weergave van de verandering van inhoud van de Engelstalige wikipedia
pagina ‘Abortion’ 31 

31 Bron: http://researchweb.watson.ibm.com/history/index.htm 
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Belangrijke taken alleen voor sommige gebruikers 

Een element dat de kwaliteit waarborgt is het instellen van een aantal toegewijde 
‘moderators’. Hierdoor kan niet elke gebruiker grote veranderingen doorvoeren aan de 
database. In het Wikipedia-model worden vrijwilligers aangesteld die als taak hebben de 
ontwikkeling van de database in de gaten te houden: de moderators. Ten eerste kunnen zij 
nieuwe pagina’s creëren over bepaalde onderwerpen. Ten tweede hebben zij de 
mogelijkheid om personen die herhaaldelijk pagina’s beschadigen, uit te sluiten van deze 
mogelijkheid. Indien de persoon niet geregistreerd is, kan men een IP-adres blokkeren. 

3.4 Samenvatting succesfactoren 

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste succesfactoren. 

Eigenschap Succesfactor 

Momentum en 
toegang 

Hoge kwantiteit van data leidt tot grote kans om het gevraagde onderwerp te vinden 

Hoge kwaliteit van data leidt tot meerwaarde boven zoekmachine 

Hoge dynamiek van data (actualiteit) faciliteert herhalingsbezoek  

Toegankelijkheid via zoekmachine verschaft een eenvoudige ingang voor gebruikers 

Incentives 

Hyperlinks verlagen de kosten (tijd) om verder te zoeken 

Het eenvoudig wijzigen van tekst leidt tot veel wijzigingen en evolutionair element 

De registreerbaarheid van gebruikers vergroot incentives om goed gedrag te vertonen 

Een gezamenlijk doel nastreven zorgt voor goede sfeer en efficiëntie 

Spelregels 

De eis van neutraliteit voorkomt veel discussie en reclame 

Eis van betrouwbaarheid voorkomt discussie 

Eis van bewezenheid voorkomt veel discussie en onwaarheden 

Het eenvoudig herstellen van oude versies voorkomt grote impact van vandalisme 

Het instellen van moderators voorkomt grote impact van vandalisme 
Tabel 1: Overzicht van de succesfactoren van Wikipedia 
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4  Vertaalbaarheid van Wikipedia 
Om te komen tot een goed inzicht in geschiktheid en wenselijkheid van een Wikipedia voor 
ICT-best practices, zal in deze sectie worden bekeken wat de gevolgen zouden zijn indien 
we het Wikipedia-model volledig overnemen. We doen dit door de eerder genoemde 
kritische succesfactoren toe te passen op een fictieve wiki voor ICT-best practices. 
Hierdoor wordt duidelijk welke elementen van belang zijn in het ontwerpen van een 
dergelijk systeem.  

4.1 Momentum en toegang 

De bestaande Wikipedia heeft een gigantische database en een zeer groot aantal 
gebruikers. Hierdoor blijft de database dynamisch en groeiend en hierdoor ook interessant. 
Ook voor de harde kern van gebruikers blijft het interessant, omdat deze vaak veel 
interacteren met elkaar. In het geval van een wiki voor best practices is het de vraag of er 
wel in absolute zin genoeg gebruikers zullen zijn. Omdat het om een beperkte groep gaat, 
kan de database te weinig dynamisch zijn voor afnemers van kennis. Hierdoor zullen zij 
wellicht enkele malen de site bezoeken en er vervolgens nooit meer komen. Ook kan het 
spelen dat indien ‘hardekern-gebruikers’ de waardering van mede-hardekern-gebruikers 
missen, hun motivatie kan wegvallen. Daarnaast speelt er uiteraard het probleem dat er bij 
het starten van een systeem geen gebruikers en content is. 

Toegankelijkheid van de database 

Als het gaat om best practices dan is de doorzoekbaarheid hiervan belangrijk. Wil een 
gebruiker een bepaalde best practice gebruiken, dan moet men deze eerst vinden. Best 
practices lijken hierin niet wezenlijk te verschillen van encyclopedische informatie en de 
technologie die Wikipedia gebruikt lijkt ook hiervoor te voldoen. Zo is het mogelijk om een 
bepaalde categorisering aan te brengen in artikelen en dat lijkt ook bij best practices een 
verstandige optie. Indelen aan de hand van de sector, de gebruikte technologie, het land 
waarvan het afkomstig is, et cetera, ligt voor de hand. 

4.2 Incentives voor gebruikers 

In het geval van een wiki voor ICT best practices zal er waarschijnlijk een andere populatie 
gebruikers zijn dan in de bestaande Wikipedia. Het onderwerp ‘ICT best practices’ zal 
minder hobbyisten aantrekken dan onderwerpen als computers, auto’s, treinen en 
bloemen. Hierdoor zal de populatie verschillen omdat het nu gaat om mensen die op een 
meer professionele basis bezig zijn met het onderwerp. Emotionele incentives als het 
uitdragen van idealen, het behoren tot een groep, zelfontplooiing en de wens tot 
waardering zullen hierdoor minder gaan spelen. Hierdoor kan een verstoring van het 
incentive mechanisme optreden. 

De professionele gebruikers zullen het toevoegen van hun ICT best practice vaak moeten 
uitvoeren tijdens hun eigen werktijd. Ditzelfde geldt ook voor aanpassingen in de database. 
De vraag is echter of de beloning die zij hiervoor krijgen in lijn is met wat het daadwerke
lijk opbrengt. Het is namelijk aannemelijk dat iemand niet door zijn werkgever zal worden 
beloond om op een Wikipedia zijn eigen best practice te gaan toevoegen. Sterker nog, 
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waarschijnlijk zullen zijn of haar gebruikelijke taken netto in minder uren moeten 
gebeuren. 

Ogenschijnlijk lijkt het dus zo te zijn dat de balans negatief zal doorslaan als het gaat om 
de incentives voor gebruikers. Echter, we moeten niet vergeten dat ook professionele 
gebruikers mensen zijn en ook gevoelig zijn voor de emotionele incentives.  

Bestendigheid tegen vandalisme 

De technologie en de gebruikers van Wikipedia zorgen ervoor dat er weinig te merken is 
van vandalisme. In het geval van een wiki voor best practices speelt echter wederom het 
probleem van het (aanvankelijke) gebrek aan inhoudelijk bekwame vrijwilligers en 
gebruikers. 

Aanbrengen van wijzigingen in artikelen 

Een van de grote succesfactoren van Wikipedia zijn de bijna constante veranderingen aan 
een tekst, net zolang totdat het uitmondt in een gemeenschappelijke waarheid. Bovendien 
kunnen veranderingen snel worden doorgevoerd. In het geval van een best practice wiki is 
het de vraag of personen anders dan de aanvankelijke schrijver van het best practice wel 
de originele tekst op een zinnige manier kunnen wijzigen. Het gaat immers meestal om 
feitelijke beschrijvingen van de wijze waarop gebruikers iets hebben ervaren en opgelost. 
Men kan wel wijzigingen aanbrengen in de lay-out, in de spelling en in de zinsbouw, maar 
inhoudelijk kan men geen wijzigingen aanbrengen. Hierdoor worden de evolutionaire 
elementen die vaak belangrijk worden geacht in Wikipedia minder belangrijk. 

Betrokkenheid 

Het ideële doel dat Wikipedia nastreeft heeft als gevolg dat het een bepaald soort 
gebruikers aantrekt. Tevens ontstaat er een positieve sfeer om het gemeenschappelijke 
altruïstische doel te bereiken. Als het gaat om ICT best practices dan is het wel mogelijk 
om ook een gemeenschappelijk doel neer te zetten om naar toe te streven. Er zullen 
echter minder personen op afkomen die voor hun hobby op een Wikipedia voor best 
practice actief zijn. Het zal voornamelijk gaan om professionals. We verwachten dat de 
groepsdynamiek in een dergelijke populatie minder positief zal uitwerken. 

4.3 Spelregels 

In de oude Wikipedia zijn er drie duidelijke regels waaraan een gebruiker zich moet houden 
indien deze informatie toevoegt. Kortweg moet het neutraal, bewezen en betrouwbaar zijn. 
Indien een Wikipedia voor ICT best practices deze regels simpelweg kopieert, lijkt er een 
aantal conflicten te ontstaan: 

A.	 Het is niet altijd mogelijk om een neutraal beeld te geven van een best practice. Indien 
een persoon slechte ervaringen heeft gehad met een bepaald product, techniek of 
organisatie in een situatie, dan kan deze hier niet een neutraal en evenwichtig beeld 
van geven. Sterker nog, het feit dat er bepaalde waardeoordelen worden gegeven over 
een situatie is juist wat een best practice interessant kan maken.  

B.	 De invoer moet bewezen zijn, wat niet eenvoudig is om aan te voldoen. Best practices 
gaan juist vaak over situaties waarin er nog geen (wetenschappelijk) bewijs is om te 
kiezen voor een bepaalde oplossing.  

C.	 Aan de eisen van betrouwbaarheid is eveneens moeilijk te voldoen. Hoewel het wel als 
eis gesteld kan worden aan een invoer, is het vaak niet mogelijk om de betrouwbaar-
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heid te verifiëren. Een bijkomend nadeel hiervan is dat dit een achterdeur openzet voor 
bedrijven die reclame willen maken. Ze kunnen immers vrij eenvoudig een best 
practice opschrijven waarin hun bedrijf er als beste uitkomt. Het feit dat het niet 
mogelijk is om te kijken wie er achter een tekst staat, maakt het probleem alleen nog 
maar groter. Het feit dat de betrouwbaarheid moeilijker kan worden gehandhaafd, kan 
zeer negatieve effecten hebben voor een wiki. Het neemt namelijk datgene weg waarin 
Wikipedia zich onderscheidt van een zoekmachine: betrouwbaarheid. Indien de 
betrouwbaarheid van de informatie niet meer hoog is, is het niet meer zinnig om 
gebruik te maken van een Wikipedia. Men kan zelfs beargumenteren dat de gepercipi
eerde waarde van een best practice sterk samenhangt met de schrijver ervan.  

4.4 Samenvatting van vertaalbaarheid 

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de vertaalbaarheid van de belangrijkste 
succesfactoren van Wikipedia. 
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Momentum 
en toegang 

Kwantiteit van data 
Kwaliteit van data 
Dynamiek van data 
Toegankelijk via zoekmachine 

-
-

++ 
-- 

Ontbreken database 
Ontbreken database 
Ontbreken community 
Onderdeel van software 

Incentives 

Hyperlinks 
Eenvoudig wijzigen van tekst 
Registreerbaarheid van gebruikers 
Betrokkenheid 

++ 
-

++ 
-- 

Onderdeel van software 
BP’s lenen zich niet voor wijzigingen 
Onderdeel van software 
Andere incentives professionele gebruikers 

Spelregels 

Eis van neutraliteit 
Eis van bewezenheid 
Eis van betrouwbaarheid 
Eenvoudig herstellen van oude versies 
Instellen moderators 

-- 
-- 
-- 

++ 
± 

BP’s hoeven niet neutraal te zijn 
BP’s hoeven niet bewezen te zijn. 
BP’s kunnen lastig gecontroleerd worden 
Onderdeel van software 
Andere incentives professionele gebruikers 

Tabel 2: Een overzicht van de vertaalbaarheid van de succesfactoren 
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5 Behoefte aan wiki voor ICT-best 
practices 

5.1 Inleiding 

Voorafgaand aan verdere conceptuele ontwikkeling van een wiki voor ICT-best practices  
dienen we stil te staan bij de behoefte naar kennisdeling en de interesse voor inzet van het 
beoogde instrument in de praktijk. Hoe succesvol een wiki ook mag zijn voor de 
ontwikkeling van een gezamenlijke encyclopedie, of dit ook geldt voor ICT-best practices 
zal sterk afhangen van de concrete behoeften in de praktijk. Gebruikers moeten zich 
kunnen herkennen in de aangesneden problematiek en beschreven voorbeelden. Een 
behoeftegestuurde aanpak lijkt noodzakelijk, mede gezien eerdere ervaringen met 
kennisdelingsystemen.  

Om te komen tot een goed inzicht in de behoefte die er leeft voor een wiki voor ICT-best 
practices, zijn er verschillende wegen bewandeld. Zo is er gesproken met een aantal 
betrokken partijen en experts op het gebied van best practices en / of kennisdeling. Op 
deze manier is er inzicht verkregen in de behoefte die er leeft binnen het veld voor een 
kennisdelingsysteem. Daarnaast maken we gebruik van een aantal cases, ‘good practices’ 
en ‘bad practices’, om te leren van eerdere initiatieven op het gebied van kennisdeling. Als 
laatste hebben we experts de mogelijkheid gegeven om hun mening over een wiki voor 
ICT-best practices te geven. Mede aan de hand van deze inzichten krijgen we een 
concreter beeld hoe we met een nieuw instrument voor ICT-best practices kunnen inspelen 
op behoeften die leven in het veld. 

5.2 Bestaande behoefte aan een systeem voor kennisdeling  

Betrokken partijen en experts zijn gevraagd hun mening te geven over de vraag of er in de 
eerste plaats wel een behoefte bestaat aan ICT-best practices. Ten tweede is er een 
analyse gemaakt van de vraag waar die behoefte zich dan bevindt. Welke personen 
hebben er nu eigenlijk een behoefte? Ten derde is er invulling gegeven aan de concrete 
invulling van de behoefte. 

Is er behoefte aan ICT-best practices? 

•	 Alle betrokken partijen en experts zijn het erover eens dat er een behoefte leeft aan 
best practices op het gebied van ICT. Op het moment is de uitwisseling hiervan weinig 
gestructureerd. Bovendien gaan best practices vaak verloren aangezien ze niet 
opgeschreven en systematisch gecategoriseerd worden. Er is dus zonder enige twijfel 
een behoefte aan ICT-best practices en een systeem waarin deze kunnen worden 
gevonden. 

Wie heeft er behoefte aan ICT-best practices? 

•	 Er is overeenstemming over de stelling dat bestuurders van organisaties behoefte 
hebben aan ICT best practices. Hun behoefte richt zich op verschillende elementen op 
het verkrijgen van inzicht in de stakeholders, het resultaat, de veranderingen in de 
organisaties, et cetera. 
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•	 Experts zijn het er over eens dat ook ICT-ers behoefte hebben aan best practices. Hun 
behoefte ligt meer op het terrein hoe iets is uitgevoerd.  

•	 De personen die de daadwerkelijke uitvoering van taken op zich nemen in bedrijfstak
ken, zoals onderwijzers en artsen, hebben vaak te weinig tijd om zich bezig te houden 
met best practices op het gebied van ICT. Het lijkt erop dat de gemiddelde behoefte 
van deze groep dan ook vrij laag is. Men moet er echter wel rekening mee houden dat 
in deze betrekkelijk grote groep een klein gedeelte enthousiastelingen zit. Vaak zijn 
deze mensen zeer geïnteresseerd in best practices en spelen zij een voortrekkersrol. 
Zij kunnen dus worden gezien als intermediair tussen de beroepsgroep en de ‘best 
practice omgeving’. 

•	 Er leven veel verschillende meningen als het gaat om de participatie van de groepen 
die de consequenties van de ICT systemen ervaren. Zeker als het gaat om sectoren als 
de zorg (patiënten) en onderwijs (leerlingen). Het belangrijkste argument om deze 
groep wel te laten participeren is de hoge relevantie van hun mening: “Managers, 
artsen en ICT-ers kunnen hun innovatie wel een Best Practice vinden, maar als de 
patiënten zeer ontevreden zijn, dan is het geen Best Practice”. Aan de andere kant 
wordt vaak geargumenteerd dat de participatie van deze groep zal leiden tot veel 
vervuiling van het systeem. Daarnaast heeft deze groep vaak geen overzicht van de 
complexiteit van de situatie.  

•	 Partijen die op betrekkelijk korte termijn iets concreets moeten doen met nieuwe 
kennis, hebben een behoefte aan best-practices. Het kan hier gaan om leveranciers 
van ICT in een bepaalde sector. Andere voorbeelden zijn partijen die samen moeten 
overgaan tot het creëren van standaarden op een bepaald gebied en partijen die 
moeten samenwerken met andere partijen.  

•	 Veel commerciële partijen hebben behoefte aan inzichten van anderen. Door deze 
kennis te verkrijgen kunnen zij hun concurrentiepositie ten opzichte van andere 
commerciële partijen verstevigen. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat 
deze partijen slechts negatieve prikkels hebben om hun eigen kennis te delen. Door 
het delen van de kennis die bepaalde commerciële organisaties hebben vergaard, 
ondermijnen ze hun eigen businessmodel.  

Hoe moet de behoefte worden ingevuld? 

•	 Er is behoefte aan interactief contact tussen personen. Indien personen kennis nemen 
van het inzicht van anderen, hebben zij vaak vragen en onzekerheden. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de ervaringen van anderen niet eenvoudig vertaalbaar zijn naar 
de eigen situatie. Dit leidt ertoe dat mensen elkaar spreken via de telefoon of op 
conferenties, bij bedrijfsbezoeken of op andere gelegenheden. Deze constatering is 
congruent met wetenschappelijk literatuur over impliciete en expliciete32 kennis. Om te 
komen tot een goede kennisoverdracht is expliciete kennis, bijvoorbeeld in de vorm 
van boeken en papers, vaak niet voldoende. Additioneel werkelijk contact tussen de 
partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek, (impliciete kennis) heeft een 
positief effect op kennisoverdracht. 

•	 Er is behoefte aan kwalitatief hoogwaardige inzichten van anderen. Het is niet moeilijk 
om inzichten van anderen te vinden op het Internet. De waarde van best practices 
wordt bepaald door de auteur of door de omgeving waar deze staat. Indien er een 
omgeving kan worden gecreëerd waarin een hoge kwaliteit van de informatie kan 

32 In het Engels wordt dit meestal aangeduid met ‘explicit’ en ‘tacit’ knowledgde. 
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worden gewaarborgd, dan zal hier een grote afname van zijn. Uiteraard spelen hier ook 
zaken als de omgang met partijen die een commercieel belang hebben. 

•	 Naast best practices, is er misschien nog wel meer vraag naar ‘worst practices’’. 
Hoewel deze vaak niet eenvoudig te vinden zijn, kunnen ze een grote waarde hebben 
voor de lezer. Het kan, net als best practices, inzicht bieden in bepaalde kritische 
succesfactoren voor projecten. 

•	 Er is behoefte aan kennis van ervaringen van personen in andere sectoren. Hoewel de 
vertaalbaarheid van deze cases vaak niet eenvoudig is, kan het een zeer inspirerende 
ervaring zijn. Het tastbare resultaat van het kijken over sectoren heen is vaak moeilijk 
te zien. Juist omdat sectoren zo verschillend zijn, is het kopiëren zo moeilijk, maar de 
resultaten kunnen dan ook zeer verassend zijn.  

•	 Er is behoefte aan het verkrijgen van specifieke best practices voor bepaalde groepen. 
Het moet dus mogelijk zijn om op een eenvoudige manier een goede dwarsdoorsnede 
van de best practices te verkrijgen. Er is dus behoefte aan een categorisering van de 
data. 

5.3 Relevante cases met betrekking tot kennisdeling 

Er zijn en waren veel initiatieven te identificeren die als doel hadden om kennisdeling te 
bevorderen. Sommige van deze zijn zeer succesvol gebleken, anderen bleken minder 
succesvol. Door verschillende cases te beschrijven en analyseren kunnen we leren van de 
gemaakte fouten, maar ook van de succesfactoren. Bovendien kunnen we zo beter inzicht 
krijgen in de exacte behoefte en de doelgroep. 

KMBV 

KMBV is een commerciële organisatie die zich specifiek richt op bestuurders in de sectoren 
zorg en welzijn. Ze focussen op het verspreiden van bedrijfskundige best practices. Zij 
hebben in het verleden veel geschikte best practices geïdentificeerd bij verschillende 
organisaties. Om kennis over te dragen organiseren ze workshops waar bestuurders kennis 
kunnen maken met best practices. Interessant is het feit dat de afkomst van deze best 
practices vaak in volstrekt andere sectoren dan zorg en welzijn ligt, zoals automotive, 
retail en entertainment. KMBV ervaart zeer veel vraag naar best practices. Voornamelijk de 
vraag hoe iets gerealiseerd is, blijkt erg belangrijk te zijn. De best practices worden ook 
online aangeboden33, maar dit is vrij summier. 

Deze case toont duidelijk aan dat er een vraag is naar specifieke best practices voor een 
bepaalde doelgroep. Het medium waarover deze voornamelijk gecommuniceerd worden, is 
betrekkelijk conventioneel. Het gebruik van Internet is voornamelijk ondersteunend en 
wervend. Opmerkelijk is verder dat over sectoren heen kijken gewaardeerd wordt. 

33 www.bestbestpractices.nl 
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Scholenlijst 

De scholenlijst34 is op het eerste gezicht niet veel meer dan een mailinglist voor mensen 
die in het onderwijs actief zijn op het gebied van ICT. De onderwerpen variëren van het 
beheer van websites tot het gebruik van ICT in de klas. Indien mensen zich aangemeld 
hebben krijgen zij via mail vragen en antwoorden van anderen binnen. Uiteraard zijn ze 
zelf ook in de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Er is hier een 
community ontstaan die elkaar helpt op het gebied van ICT en voorbeelden geeft. Het 
succes hiervan komt naar voren door de meer dan 11.000 (!) reacties op het moment van 
schrijven.  

Hoewel het achterliggende doel van dit initiatief niet direct het uitwisselen van ICT-best 
practices is, zijn deze wel te vinden in de data. Het verschil met andere methoden is hier 
dat het aanbod zeer sterk gestuurd wordt door de vraag. Vaak beschrijven probleemoplos
sers de eigen situatie (een summiere best practice) om anderen uit te leggen hoe om te 
gaan met hun situatie. Er lijkt dus een behoefte te zijn bij deze groep aan best practices, 
alleen zullen de deelnemers het zelf misschien niet zo percipiëren. De doelgroep in dit 
kader is vrij breed: Personen in het onderwijs die ICT in het functiepakket hebben zitten, 
tot onderwijzers die er gebruik van (willen) maken. Een ander opvallend element aan dit 
initiatief is de relatief hoge mate van anarchie.  

Verwijskompas 

Een voorbeeld van een zeer goed werkende kennisuitwisseling is de website 
www.verwijskompas.nl. Dit is een site met gedetailleerde en recente verwijsinformatie. 
Indien een huisarts niet weet naar welke organisatie of persoon een patiënt moet worden 
doorverwezen, kan hij of zij op deze site een aantal opties vinden. Voor de arts is dit dus 
een eenvoudige en betrouwbare manier om aan doorverwijsadressen te komen. Maar de 
kern van het succes van deze website lijkt erin te liggen dat de organisaties die content 
aanleveren, hier een heel duidelijke incentive voor hebben. Door goede en actuele content 
aan te leveren, kunnen zij hun klanten bereiken.  

Hoewel ook het verwijskompas geen gebruik van een wiki maakt, is het wel een goed 
voorbeeld van een succesvolle kennisdeling. Gezien de gevoeligheid van de informatie 
waar het hierom gaat lijkt een wiki ook niet de beste mogelijkheid. De importantie van een 
goede incentivestructuur blijkt duidelijk uit deze case. In deze case ervaren aanbieders van 
kennis een sterke prikkel om kennis te delen en op deze wijze content aan te leveren voor 
de website. Zouden zij hun tijd niet investeren in het toevoegen en actualiseren van data, 
dan lopen zij waarschijnlijk klanten mis. Gezien de hoge mate van gebruik van dit systeem, 
lijkt er een duidelijke behoefte bij artsen te leven. De oorzaak van het hoge gebruik lijkt te 
liggen in het feit dat de data (i) actueel is, (ii) eenvoudig toegankelijk is en (iii) op een 
goede manier geclusterd is. 

34 http://groups.yahoo.com/group/scholenlijst/ 
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Kennisbank van Nictiz 

Nictiz, het Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg, heeft onlangs haar kennismanagement
systeem van het net gehaald. Weinig mensen bleken voldoende incentive te hebben om er 
tijd in te investeren en kennis toe te voegen. Dit element speelde zeker bij artsen een 
grote rol. Ook de afname van kennis leek niet bijzonder hoog te liggen. Deels werd de 
oorzaak gezocht in het te sterke aanbodgerichte karakter van de kennisbank. Gebruikers 
kregen geen antwoorden op hun vragen, maar konden ervaringen van anderen lezen. Een 
ander element dat er speelde was de grote hoeveelheid tijd die redacteuren en 
deelredacteuren kwijt waren. Doordat het moeilijk was om te definiëren wat goed en slecht 
is, was het werk dat ze moesten uitvoeren niet eenvoudig en kostte het veel tijd. 

Deze case is misschien wel een van de meest leerzame in dit kader. Het laat zien dat 
mensen behoefte hebben aan vraaggestuurde informatie. Te algemene informatie leidt 
ertoe dat er aanzienlijke investeringen in tijd en energie moeten volgen om de data te 
vertalen naar de eigen situatie. Bovendien is het goed om te weten dat de incentives voor 
mensen om kennis toe te voegen goed in evenwicht moeten zijn. Immers, partijen die 
toevoegingen deden waren hier ten eerste betrekkelijk veel tijd mee kwijt. Het schrijven 
van een gehele best practice kan immers redelijk tijdsintensief zijn. Ten tweede was er 
sprake van een intensieve controle waardoor de kans bestond dat de tekst werd afgekeurd 
en de gedane investeringen totaal verloren gingen. Een ander element dat hier goed naar 
voren komt is het feit dat de beheerslast van een dergelijk initiatief niet gering is. 
Organisaties dienen hier rekening mee te houden indien zij een dergelijk initiatief willen 
ontplooien.  

Kennisnetwerk in de zorg 

Humanidad is een organisatie die is opgericht door mensen uit de zorg, het bedrijfsleven 
en de wetenschap. Zij ervaren dat er een behoefte is aan een kennisnetwerk in de zorg 
waarin betrokkenen kennis kunnen uitwisselen. Zij willen dat wetenschap, politiek en het 
bedrijfsleven hun kennis uitwisselen met professionals uit de zorg. Bovendien wordt deze 
informatie ook toegankelijk maken voor de burger. Het initiatief zal moeten leiden tot een 
kennisnetwerk. De communicatie zal gaan verlopen via nieuwsbrieven, mail en fysieke 
contacten. Er zal binnenkort worden gestart met een pilot van dit project in Groningen. 

Deze case laat zien dat er een concrete behoefte naar een kennisnetwerk wordt ervaren 
door verschillende partijen. In het bijzonder het in contact brengen van verschillende 
groepen wordt als belangrijk ervaren. Omdat er pas binnenkort een pilot gaat lopen van dit 
project, zijn er weinig lessen te leren over de uitkomsten van dit project. 

5.4	 De visie van potentieel betrokkenen partijen over een wiki 
voor best practices 

In dit onderzoek zijn de experts tevens gevraagd om hun visie te geven over een wiki voor 
ICT best practices. De algemene trend is dat men niet denkt dat het Wikipedia model direct 
over te nemen is voor deze toepassing. Er is een aantal complicerende factoren die de 
experts vanuit hun eigen perspectief zien. De onderstaande tabel geeft een overzicht van 
de verschillende organisaties waar de geïnterviewde personen afkomstig uit zijn en de 
mening van deze personen. 
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Organisatie Visie op wiki voor ICT best practices 

Nictiz 

Voor je hieraan begint moet je goed duidelijk hebben wat de behoeften zijn. Cruciaal element 
voor succes is het hebben van goede incentives. Misschien is het zelfs een goed idee om 
financiële incentives te geven voor het toevoegen van een Best Practice.  
Als je zoiets als dit gaat doen is het belangrijk om een grote marketingcampagne te hebben. Je 
moet namelijk hier veel exposure aan geven om mensen over de drempel te trekken. 
Is het trouwens niet verstandiger om het niet alleen over ICT te hebben, maar over innovatie? 

Fontys 

In wiki’s gaat het over gemeenschappelijke waarheden. Dat is waar een wiki op gebaseerd is. 
Het is de vraag of Best practices dat wel zijn. Het kan dus gebeuren dat er geen gemeen
schappelijk waarheden zijn, waardoor je de pagina's op een gegeven moment moet gaan 
afsluiten. 
Verder is de betrouwbaarheid van de Best Practice zeer belangrijk. Anders kan iemand net zo 
goed op Google zoeken naar BP’s. 

Wikimedia 
Nederland 

Kleine organisaties hebben behoefte aan een wiki voor best-practices. Er is hier vaak weinig 
kennis over IT-systemen. Het is belangrijk dat een dergelijk project onder de auspiciën van EZ 
(c.q. de overheid) valt om een goede uitstraling te hebben. Het is belangrijk dat dit gebeurt om 
te voorkomen dat partijen commercieel bevoor- of benadeeld worden. Het moet zeer duidelijk 
neutraal zijn, alleen daar wil je jouw verhaal kwijt. 
Het is zeer belangrijk om niet te beginnen met een lege wiki, dat trekt geen mensen. De wiki 
moet gevuld zijn en hierbij voldoen aan de volgende criteria: Voldoende kwantiteit, kwantiteit 
en diversiteit van artikelen. Bovendien moeten er duidelijke gedragsregels zijn aangaande wat 
wel en niet op de wiki zetten. Ook moet er een duidelijke missie/visie zijn. 

KMBV 
Belangrijk aan kennisuitwisseling is fysieke nabijheid. Een database op de achtergrond is wel 
goed om de conserveerbaarheid van de best practices te vergoten. Toenemende marktwerking 
in de zorg maakt kennis echter strategischer en daarmee minder eenvoudig deelbaar. 

Kennisnet 

Er is twijfel of een wiki wel de beste tool is om in te zetten voor kennisdeling mbt best 
practices. Voor kennisdeling is een wiki niet zo heel erg handig. De sterkte van een wiki is juist 
dat men de tekst kan aanvullen en wijzigen en op deze wijze naar een einddocument kan 
werken en dat lijkt hier niet het geval. 
Misschien is een publieke weblog een goede optie. Hier kan je wel dingen toevoegen en 
categoriseren, maar niet wijzigen. Indien je het aanvankelijke idee van een wiki gaat uitkleden, 
dan moet je jezelf de vraag stellen: Waar ligt mijn meerwaarde ten opzichte van Google? 
Het lijkt verstandig om per sector een (aantal) partner(s) te hebben, misschien richting 
brancheorganisaties. Kennisnet in de sector onderwijs zou een aardige insteek zijn. 

Technische 
Universiteit 
Delft 

Ik denk niet dat veel partijen zelf hun best practices zullen toevoegen. In de maatschappelijke 
sectoren bestaat er wel de kans dat dit gebeurt, maar door consultancybedrijven zal dit nooit 
gebeuren. Ik ben dan ook sceptisch over de bereidheid van professionele en commerciële 
partijen om (deels strategische) kennis met anderen te delen. 

Nederland 
Breedbandland 

Een wiki is een goede manier om kennis van best practices over te dragen. Er zijn 
verschillende elementen nodig om de wiki tot een succes te maken. Ten eerste moet de wiki 
gebruiksvriendelijk zijn, anders gebruiken mensen het te weinig. Neem bijvoorbeeld bepaalde 
thema’s. Ten tweede: Zorg ervoor dat je feiten en opinies/discussies scheidt. Ten derde moet 
de overheid zorgen voor personen die het proces begeleiden . Ten vierde moet er een goede 
manier zijn om door de database te zoeken, dus niet alleen op de inhoud van de tekst. Indien 
je een dergelijk systeem wil gaan ontwerpen, gebruik dan een wiki voor het ontwerp.  

VU Medisch 
centrum 

Deze wiki moet bereikbaar zijn voor een breed publiek. Er moet een gesprek op gang komen 
tussen de artsen, ict-ers en bestuurders in de zorg. Gebruikers moeten commentaar kunnen 
toevoegen en er moet een thematische ordening zijn.  
De tekst die mensen zullen toevoegen op een wiki zal ook voor andere dingen te gebruiken 
zijn. Het is te veel moeite om deze alleen voor dit doel te schrijven. Hierdoor past het redelijk 
goed in het programma Maatschappelijke sectoren en ICT. 

ICTU 

Als je met een dergelijk systeem gaat werken is het belangrijk dat er een goede lancering is 
met voldoende publiciteit. Daarnaast moet je zeer duidelijk voor ogen hebben wat het exacte 
doel is van je systeem. Zelf denk ik dat sectorenoverschrijdende BPs veel toegevoegde waarde 
hebben. Als het gaat om toevoegingen aan de database dan is het belangrijk dat de gebruiker 
zo min mogelijk beperkingen ervaart. Gebruikers moeten ook een ‘trigger’ hebben om iets toe 
te voegen. Misschien is het verstandig om mensen hun naam of bedrijfsnaam te laten  
gebruiken. 
BPs passen niet goed in een wiki, je hoeft ze immers niet te wijzigen, dit past beter op een 
statische pagina. Het lijkt me wel een goed idee als mensen wel kunnen discussiëren bij de 
wiki, bijvoorbeeld via een forum. Ook heb ik wel goede ervaringen met een mailinglist. 

Tabel 3: De visie van de geïnterviewden op de behoefte aan een wiki voor ICT best practices 
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6 Scenario’s en oplossingsrichtin
gen 

Bij het ontwerpen van een conceptueel model zijn er verschillende ontwerprichtingen te 
identificeren. Hier zal invulling aan worden gegeven door middel van het creëren van vier 
verschillende scenario’s. Uiteraard bestaan er trade-offs die de keuze tussen de 
verschillende scenario’s beïnvloeden. Om te komen tot de praktische invulling van het 
conceptuele model zijn er verschillende ‘gereedschappen’ in onze toolbox. Deze stellen ons 
in staat om het gewenste resultaat te bereiken. Deze drie elementen: scenario’s, trade-offs 
en de toolbox zullen later worden gebruikt om te komen tot een invulling van het gewenste 
model. 

6.1 De scenarioassen 

Er zijn verschillende keuzedimensies te identificeren in dit project, maar wij zijn van 
mening dat er twee dimensies uitspringen. Zo is er ten eerste keuze aangaande de mate 
van interactiviteit van het systeem. Er kan gekozen worden voor een hoge mate van 
interactie, zoals bij Wikipedia het geval is. Maar er kan ook gekozen worden voor een meer 
gesloten variant, waar de conventionele website een goed voorbeeld van is. Uiteraard zijn 
er talloze varianten mogelijk die hier tussenin liggen. De tweede keuzedimensie is 
complexer dan de eerste en wordt bepaald door de scope van het project. Hierin zijn 
verschillende onderwerpen die invloed hebben op de scope: 

•	 Achtergrond van doelgroep: Het is relevant om te bepalen welke personen worden 
gerekend tot de doelgroep. Hierbij spelen vragen als: Moet het project zich alleen 
richten op bestuurders of alleen op mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de 
implementatie van de technologieën? Er kan echter ook gekozen worden voor een 
bredere variant waar beide groepen en misschien zelf nog wel meer groepen zoals 
leveranciers, afnemers en andere groepen betrokken worden. 

•	 Vorm van de content: Een project met een smalle scope op dit gebied stelt strikte 
eisen aan de content, een project met een brede scope is hier veel vrijer in. Met 
andere woorden: Mag het project zich alleen richten op best practices of mogen er 
ook gewoon ervaringen worden gedeeld? Men kan zelfs denken aan een zeer brede 
scope waarin het primair gaat om het uitwisselen van ervaringen, zonder dat hier 
een waardeoordeel aan gehecht hoeft te worden. 

•	 Omvang van het onderwerp: Een project met een brede scope op dit gebied 
tolereert dat er best practices ontstaan met onderwerpen die zich niet beperken tot 
ICT. Een probleem dat hier speelt is dat het vaak niet eenvoudig is om een afbake
ning te geven waar ICT ophoudt en waar andere elementen van de implementatie 
beginnen. 

•	 Betrokken sectoren: Welke sectoren worden aangesproken door het initiatief? Een 
brede scope op dit gebied zal hier misschien niet eens beperkingen aanbrengen. 
Maar het is mogelijk om het project (aanvankelijk) alleen te richten op enkele sec
toren, bijvoorbeeld zorg, onderwijs en veiligheid. 
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•	 Internationale focus: Moet het project alleen betrekking hebben op Nederland of 
niet? Te overwegen is om verschillende landen erbij te betrekken of om er zelfs 
een volledig internationaal concept van te maken. 

Door de verschillende assen in een figuur onder te brengen ontstaan er vier verschillende 
kwadranten (scenario’s), zoals hieronder zichtbaar is. Later zal er invulling worden 
gegeven aan het meest gewenste scenario. 

Figuur 10: Vier mogelijke scenario’s 

6.2 Trade-offs 

De uitdaging in het maken van een keuze tussen de verschillende scenario’s ligt in de 
trade-offs tussen de uiteinden van de assen.  

Interactie 

Een hoge mate van interactie leidt ertoe dat de beheerders minder controle hebben over 
de inhoud. De nadelen hiervan zijn dat er een hoge mate van vatbaarheid voor vandalisme 
aanwezig is. Daarnaast kan de inhoud voor sommige partijen beschadigend zijn. Ook 
kunnen er onenigheden tussen partijen ontstaan. In het meest uiterste geval kan het zelfs 
zo zijn dat content illegaal is, doordat het bijvoorbeeld auteursrechten schendt. Het is dus 
duidelijk dat een hoge mate van interactie vereist dat er een goede moderatie aanwezig is.  

Aan de andere kant leidt een hoge mate van interactie er wel toe dat de inhoud beter 
afgestemd is op de wensen van de gebruikers. Er is sprake van een duidelijk vraagge
stuurd aanbod. Hierdoor kan het systeem organisch groeien in de richting die als het meest 
gewenst wordt ervaren. Door de vraaggestuurde inhoud heeft de content bovendien een 
hoge mate van dynamiek, iets dat als zeer gewenst wordt beschouwd. Ook het ‘community 
effect’ is alleen mogelijk als er sprake is van interactie tussen personen. Alleen zo kan er 
een community ontstaan die voor een impuls van (onverwachte) innovatie kan zorgen. 

Scope 

Een vergroting van de scope heeft verschillende effecten. Een onbetwist effect zal echter 
zijn dat de database en gebruikerspopulatie in absolute zin groter zal worden. Dit heeft als 
negatief effect dat er een database komt die moeilijker te doorzoeken zal zijn. Ook zal er 
navenant meer geïnvesteerd moeten worden in beheer, onderhoud en moderatie. Indien er 
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gekozen wordt voor veel verschillende groepen gebruikers kan er ook een situatie ontstaan 
waarin er in figuurlijke zin ‘verschillende talen’ worden gesproken. Input van een 
systeembeheerder zal zeer sterk verschillen van de input van een ontevreden patiënt. Als 
het gaat om internationalisering gaat het taalargument uiteraard ook in letterlijke zin op.  

De voordelen van een brede scope zijn legio: Zo kan het ervoor zorgen dat het leren over 
sectoren heen een reële mogelijkheid wordt. Ook kan het leren over grenzen heen 
bevorderd worden. Beide punten kosten relatief veel moeite als het gaat om vertaalbaar
heid (wederom zowel letterlijk als figuurlijk) maar kunnen veel effect sorteren. De grotere 
omvang heeft verder een vrij triviaal voordeel: Doordat we nooit exact (kunnen) weten 
welke sectoren (zorg, onderwijs, veiligheid, etc.) gecombineerd met gebruikers 
(bestuurders, ict-ers, uitvoerders, etc.) gecombineerd met welke content (best practices, 
worst practices, ervaringen, kritiek) succesvol zullen zijn, is het verstandig om geen 
elementen bij voorbaat uit te sluiten. Hierdoor wordt de kans op een succesvol (onderdeel 
van het) project groter. 

Als het gaat om trade-offs is het belangrijk om te zien dat er een interactie-effect kan  
optreden tussen beide assen. Een brede scope kan ervoor zorgen dat er meer gebruikers 
zijn. Dit kan weer een positief effect hebben op de mate van interactie die je wilt  
realiseren. 

6.3 De beschikbare digitale toolbox 

In deze sectie omschrijven we een mogelijke toolbox. Met deze toolbox kunnen we een 
systeem ontwerpen dat het gewenste resultaat brengt. De toolbox bestaat onder andere 
uit elementen die gerekend kunnen worden tot ‘social software’ 35 , maar er zijn ook 
elementen te identificeren die tot de conventionele functionaliteiten behoren. Cruciaal aan 
social software is dus het element van eigen initiatief. Daar waar de klassieke toepassingen 
van Internet veelal gericht zijn om het overbrengen van data van een server naar de 
gebruiker, is er hier veel meer sprake van tweewegverkeer. Zonder uitputtend te willen 
zijn, onderscheiden we de onderstaande elementen in onze toolbox:  

•	 Instant Messaging: Door middel van programma’s of websites kunnen mensen direct 
met elkaar communiceren. De intentie is meestal niet om de content te bewaren. De 
communicatie kan verschillende vormen aannemen: het kan via tekst, maar het kan 
ook via geluid. In het laatste geval lijkt het nog het meeste op een telefoongesprek. 
Voorbeelden: MSN Messenger, ICQ, Skype en mIRC. 

•	 Fora: Geregistreerde gebruikers kunnen over een bepaald onderwerp berichten 
plaatsen. De berichten worden chronologisch weergegeven en de fora hebben vaak een 
bepaald onderwerp, zoals computers, auto’s, huisdieren. De berichten worden bewaard 
op servers en kunnen later worden terugbekeken. Voorbeelden: Gaia Online en 
Offtopic.com. 

•	 Weblogs: In een weblog voegen één of meerdere personen regelmatig berichten toe. 
Kenmerkend is dat een weblog echt het ‘eigendom’ is van deze personen, anderen 
kunnen dus geen berichten toevoegen. Wel kan iedereen reageren op berichten. Tevens 
is het kenmerkend dat de berichten chronologisch gerangschikt zijn. Vaak hebben 
weblogs een bepaald thema: politiek, Internet, technologie maar het wordt ook vaak 

35 Een mogelijke definitie van social software is de volgende: Social software brengt mensen in staat 
om afspraken te maken, samen te werken of contact te hebben en kan online communities vormen 
(Definitie gebaseerd op de Engelstalige Wikipedia) 
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gebruikt als online dagboek. Interessant is dat het niet gebonden hoeft te zijn aan 
tekst. Er kan ook gebruik worden gemaakt van geluid (podcast) of beeld (videocast). 
Voorbeelden: Bieslog (weblog van Wim de Bie) en de Podcast van Minister Donner. 

•	 Wiki’s: wiki’s draaien om een database die door iedereen eenvoudig kan worden 
veranderd. De database krijgt vorm in een groot aantal door hyperlinks gekoppelde 
webpagina’s. Voorbeelden: Wikipedia, MeatballWiki. 

•	 Social bookmarking: Deze technologie stelt mensen in staat om hun bookmarks 
online te beheren waardoor deze overal toegankelijk zijn. Het sociale element gaat 
spelen als deze gegevens geaggregeerd en gecategoriseerd worden. Hierdoor is het 
mogelijk om te zien welke webpagina’s over een bepaald onderwerp interessant 
gevonden worden. Voorbeelden: del.icio.us, furl, Ma.gnolia. Iets soortgelijks wordt niet 
alleen voor bookmarks gebruikt, maar kan ook gebruikt worden voor restaurants, 
winkels, etc. 

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden van social software, zijn er ook functionali
teiten te identificeren die niet behoren tot de social software. Omdat deze methoden ook 
zeer nuttig kunnen zijn in het ontwerpen van een applicatie zullen deze hier ook behandeld 
worden. 

•	 Portal: Een portal is een website die gebruikers toegang verleent tot toepassingen. Met 
een interface biedt het de gebruiker de toegang tot verschillende informatiebronnen. 
Het is vaak een goede pagina om te starten over een bepaald onderwerp. 36 

•	 RSS: RSS staat voor Really Simple Syndication en is een manier om gebruikers 
eenvoudig op de hoogte te houden van veranderingen in een pagina. Het wordt vaak 
gebruikt bij weblogs en websites met nieuws. Gebruikers kunnen zich, bijna altijd 
gratis, abonneren op de RSS-feed die veranderingen doorgeeft. Door middel van een 
programma, een feedreader, kan een groot aantal RSS-feeds tegelijk worden uitgele
zen. De gebruiker heeft nu als voordeel dat deze niet naar een groot aantal websites 
toe hoeft te gaan, maar in een programma alle veranderingen op alle websites kan 
inzien. De aanbieder van de website kan op deze manier heel eenvoudig herhalingsbe
zoek naar zijn website faciliteren, mits deze interessante nieuwe informatie heeft 
uiteraard. 

Een goed voorbeeld hiervan is het op 26.04.2006 gelanceerde bedrijvenloket 
(http://www.bedrijvenloket.nl/) 
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7 Een wenselijk scenario 

Waar de voorgaande hoofdstukken vooral gebased zijn op inzichten uit de gesprekken en 
literatuuronderzoek, maken we in dit hoofdstuk expliciet gebruik van uitkomsten uit een 
scenarioworkshop, gehouden op 14 juni 2006 bij het Ministerie van Economische Zaken. In 
dit hoofdstuk geven wij uitwerking aan een scenario dat – op hoofdlijnen - als meest 
wenselijk en kansrijk wordt gezien. 

7.1 Het stappenplan met generieke aanbevelingen 

Uit de voorgaande hoofdstukken is een aantal aanbevelingen af te leiden, die we in de 
vorm van het volgende stappenplan weergeven. Dit stappenplan is ook gebruikt als 
leidraad tijdens de scenarioworkshop.  

1. Benader en betrek geïnteresseerde en enthousiaste organisaties en personen 
2. Formuleer samen de missie, doelgroep en toegevoegde waarde van het project. 
3. Ontwikkel een conceptueel model voor het project 
4. Geef samen met de geïnteresseerden en enthousiastelingen invulling aan de 

volgende elementen:  
• Momentum (gebruikers en content) 
• Spelregels: (vorm, inhoud en juridische status) 
• Incentives: (voor zowel afnemers als leveranciers van data) 

5. Creëer een organisatie die rekening houdt met de verschillende rollen:  
6. Begin met een (pilot) systeem dat niet openbaar is en test het kort uit 
7. Maak het systeem openbaar en laat iedereen er op toe, zet de organisatie in 

werking 

7.2 Keuze van het scenario 

De deelnemers aan de workshop kwamen tot de conclusie dat een scenario met veel 
interactie het meest wenselijk was. Interactie wordt gezien als een belangrijke stimulus 
voor innovatie en succesvolle opschaling van initiatieven. Wij kunnen ons zondermeer 
vinden in deze stelling. Wij zijn bovendien van mening dat een hoge mate van interactie 
een voorwaarde is voor de succesvolle realisatie van een systeem voor kennisdeling.  

De tweede as uit de scenariokwadranten (figuur 11), de scope van het systeem, is minder 
eenvoudig in te vullen. In principe is men het erover eens dat de scope van het systeem 
redelijk breed moet zijn, maar enkele beperkingen blijven gewenst. Zo is het verstandig 
om het systeem, in ieder geval aanvankelijk, te richten op Nederland. Op deze manier is 
het voor gebruikers en “toeleveranciers” eenvoudiger om een dergelijk systeem te 
gebruiken. Indien er op een later moment gekozen wordt voor een internationale variant, 
dan kan de database alsnog vertaald worden. Als het gaat om de omvang van het 
onderwerp lijkt het verstandig om ons te beperken tot ICT. Dit leidt tot een duidelijke, 
goed communiceerbare, focus van het initiatief. Het gewenste scenario start tevens vanuit 
enkele goed gedefinieerde sectoren, namelijk: mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg. Dit 
leidt tot een verdere focus van het initiatief en maakt het eveneens eenvoudiger om aan te 
haken bij andere programma’s. Het blijft mogelijk om het aantal sectoren in een later 
stadium uit te breiden. Als het gaat om de vorm van de content dan constateren we dat de 
uitwisseling van ervaringen een belangrijk punt is. Daarnaast vindt men de interpretatie 
van deze ervaringen zeer belangrijk. Het voorgaande afwegende is gekozen voor een 
relatief vrije vorm van de content. De doelgroep bestaat uit een brede groep van mensen 
met verschillende achtergronden. Zo dienen bestuurders, ICT-ers en professionele 
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gebruikers in ieder geval te behoren tot de doelgroep. Er is discussie over de vraag of 
eindgebruikers in de rol van bijvoorbeeld patiënten ook deel zouden moeten nemen. Indien 
we het gewenste scenario in de afbeelding plaatsen komen we tot het onderstaande figuur. 

Figuur 11: Het meest gewenste scenario 

7.3 Uitwerking van het gewenste scenario 

Op basis van het stappenplan, dat in paragraaf 7.1 is gepresenteerd, werken we het 
gewenste scenario verder uit. Sommige elementen komen we tot een redelijk concrete 
invulling, voor andere stappen is verder onderzoek nodig. In een later stadium zullen de 
participanten van het project ook zelf hun input moeten geven.  

Benader en betrek geïnteresseerde en enthousiaste organisaties en personen 

Om te komen tot een succesvol initiatief is het noodzakelijk dat enthousiaste gebruikers en 
intermediaire organisaties bij de ontwerpfase worden betrokken. Een aantal van dergelijke 
organisaties is reeds benaderd in de gesprekken. De onderstaande tabel toont dat er 
redelijk veel belangstelling bestaat om content, in de vorm van best practices, aan te 
leveren. Ook is er belangstelling voor het organiseren van een wiki. 

Organisatie 
Interesse in 

toeleveren content 
Interesse in 

organisatie wiki 
Nictiz Zeer hoog Hoog 

Fontys Matig Laag 

Wikimedia-NL Laag Zeer hoog 
KMBV Hoog Matig 

Kennisnet Zeer hoog Hoog 

VUMC Hoog Hoog 

Nederland Breedbandland Zeer hoog Hoog 

ICTU Hoog Geen uitspraak 
Tabel 4: Interesse van een aantal gesproken partijen 

Naast de bovenstaande partijen is het aan te bevelen om het systeem in te bedden in door 
de overheid ondersteunde projecten. Een goed voorbeeld hiervan is het actieprogramma 
Maatschappelijke sectoren en ICT37. In dit kader is verslaglegging van resultaten richting 

37 Voor meer informatie zie http://www.maatschappelijkesectorenenict.nl/ 
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overheid een voorwaarde voor het uitvoeren van de projecten. Het ligt dan ook voor de 
hand om deze uitkomsten te gebruiken voor het vullen van een database. 

Formuleer samen de missie, doelgroep en toegevoegde waarde van het project.  

Samen met de geïnteresseerde partijen zal er een missie worden geformuleerd. Wij denken 
dat ‘het bevorderen van het opschalen van succesvolle voorbeelden in maatschappelijke 
sectoren’, een goed uitgangspunt is voor (een discussie over) de missie. Gezien de 
consensus zal de doelgroep in ieder geval bestaan uit bestuurders, professionele 
gebruikers en ICT-ers. De toegevoegde waarde zal in dit scenario in het bijzonder liggen in 
het creëren van documenten die uitstijgen boven de best practices en gaan over de 
interpretatie van de cases. 

Ontwikkel een conceptueel model voor het project 

Wij zien een getrapt ontwerp voor ons, dat afgebeeld is in het onderstaande figuur. 

Figuur 12: Een getrapt ontwerp 

Er zijn verschillende soorten documenten aanwezig op verschillende niveaus in het 
systeem. Het bovenstaande model bestaat uit drie schijven die met verschillende 
snelheden draaien. De schijven staan voor verschillende niveaus, die allen in een 
verschillende functie voorzien en om een verschillende aanpak vragen. De schijf ‘best 
practices’ geldt als voorportaal van het kennissysteem en kan invulling krijgen door middel 
van een weblog. Organisaties kunnen hun eigen best practice inzenden en deze wordt 
beoordeeld door één of meerdere experts. De geschikte best practices zullen worden 
geplaatst op het weblog. Zoals bij een weblog gebruikelijk is, staan de meest actuele 
toevoegingen bovenaan en kunnen lezers reacties geven. Op deze wijze kan er een 
discussie ontstaan over de best practice in kwestie. Er wordt hier dus zeer duidelijk geen 
gebruik gemaakt van een wiki, aangezien wij van mening zijn dat dergelijke technologie 
hier geen toegevoegde waarde heeft. Het gaat immers om vaststaande beschrijvingen en 
ervaringen die geen wijziging behoeven. 

De schijf die ‘dossiers’ heet, maakt wel gebruik van wiki-technologie. Hier wordt door 
gebruikers een gezamenlijk dossier opgesteld over een bepaald onderwerp. Er zijn 
bijvoorbeeld enkele best practices die gaan over het elektronisch patiënten dossier (EPD). 
Deze staan in de bovenste laag en behoeven geen veranderingen. Er kan, op basis van  
deze data, echter wel gewerkt worden aan een dossier over het EPD. De best practices 
kunnen input leveren voor een nader gezamenlijk te formuleren werkelijkheid of set van 
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afspraken waar een dossier over aangelegd wordt. Ook kunnen er op deze pagina links of 
contactgegevens worden gegeven van belangrijke stakeholders. Voor deze applicatie lijkt 
wiki-technologie uitermate geschikt. 

De onderste schijf betreft verschillende sectoren. In dit voorbeeld kan dus vanuit de 
dossiers over het EPD plus andere dossiers over innovatie in de zorg, een gezamenlijk 
document worden gecreëerd: ‘Het ziekenhuis van de toekomst’. Ook hier wordt er gebruik 
gemaakt van een wiki. Andere schijven op dit niveau zijn bijvoorbeeld onderwijs, 
veiligheid, et cetera. 

Om te komen tot een situatie waarin het leren over sectoren en onderwerpen heen 
vergemakkelijkt kan worden, is het nodig om een goed zoekalgoritme te hebben. Naast het 
zoeken op bepaalde woorden in de tekst, zoals gebruikt wordt bij zoekmachines als 
Google, is het ook belangrijk dat er eenvoudig gewenste doorsneden kunnen worden 
gemaakt van de database met best practices. Het moet eenvoudig zijn om in één keer alle 
best practices van een sector in beeld te krijgen. Maar om goed over sectoren heen te 
kunnen leren, is het juist interessant om alle best practices die gaan over één onderwerp in 
beeld te krijgen. Bijvoorbeeld: het onderwerp administratieve processen. In deze 
doorsnede zullen dus best practices over bijvoorbeeld leerlingadministraties, EPD’s en de 
administratie van jeugdrecidivisten naast elkaar staan. Dit lijkt ons een effectieve en 
inspirerende leeromgeving. 

Ook andere onderwerpen kunnen gebruikt worden om een doorsnede te maken, zoals de 
gebruikte technologie. Zo is het mogelijk om alle best practices die gebruik maken van een 
bepaalde technologie te ordenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld databasetechnologie, 
webtechnolgie, ERP-systemen, kennismanagementsystemen, et cetera. Het onderstaande 
figuur geeft een grafisch overzicht van een dergelijke manier van zoeken. In principe trekt 
een gebruiker dus steeds vanuit de gewenste hoek een lade uit deze kubus.38 

Figuur 13: Een  grafische voorstelling van de zoekmogelijkheden 

Geef samen met de geïnteresseerden en enthousiastelingen invulling aan… 

…..momentum 
Om te komen tot voldoende kritische massa, is het belangrijk om de organisaties die 
meewerken aan het project te bewegen om voldoende gebruikers aan te leveren. Het gaat 

38 We willen zeker niet beweren dat er maar drie zinnige doorsneden zijn. Gebruikers en verdere 
ontwerpers kunnen bepalen welke dwarsdoorsneden voor hun interessant zijn.  
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daarbij om aansprekende voorbeelden met kwalitatief hoogstaande beschrijvingen. De 
initiële best practices dienen à la  “Hollandse Helden” herkent te worden. Aanvullend kan er 
ook initiële input ontstaan vanuit lopende initiatieven zoals het Actieprogramma 
Maatschappelijke Sectoren en ICT. Hetzelfde geldt voor de toelevering van content. Veel 
van de organisaties die we gesproken hebben, hebben zelf een aanzienlijke collectie met 
best practices. Belangrijk is echter wel dat zowel de aanvankelijke gebruikers als de 
content een hoge kwaliteit hebben. Het begin van het project zet immers de toon voor het 
vervolg. 

…..spelregels 
Goede spelregels zijn een belangrijk element in deze fase. Het lijkt ons verstandig om 
goede afspraken te maken over hoe om te gaan met discussie. Discussie hoort niet thuis in 
een beschrijving van een best practice, maar hoort ook niet direct thuis in een beschrijving 
van een dossier. Maar het is wel wenselijk om dit in het initiatief een plaats te geven. 
Daarom lijkt het ons verstandig om gebruik te maken van een weblog voor de bovenste 
schijf van ons model. Hier kunnen mensen onder de tekst reageren en discussiëren. Voor 
de andere lagen van het model kan er gebruik worden gemaakt van de discussiemogelijk
heid in de wiki-technologie. 

Er moeten ook beslissingen worden genomen gezien de juridische status van de inhoud. 
Men kan kiezen voor de conventionele methode van auteursrechten en / of voor 
constructies die voor Wikipedia worden gebruikt (GPL). Op het eerste gezicht lijkt het 
logisch om laag 1 (de best practices) te laten vallen onder de conventionele constructie en 
de andere lagen onder GPL of Creative Commons. Op dit punt is verder onderzoek echter 
gewenst. 

Het kan voor gebruikers prettig werken indien er sjablonen van best practices zijn. Dit 
biedt een steun in de rug als het gaat om het invullen van bepaalde onderwerpen. 
Daarnaast komt er op deze wijze iets meer structuur in de database. De vraag is hoe rigide 
men wil vasthouden aan het sjabloon. Wat doen we bijvoorbeeld met gebruikers die 
sommige kopjes niet invullen? En wat met gebruikers die er juist extra kopjes bij willen 
maken? Een voorbeeld van een sjabloon is te vinden in bijlage 2. 

…..incentives 
Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen de goede prikkels krijgen om 
content toe te voegen. Het mobiliseren van opinieleider kan bijvoorbeeld aanstekend 
werken. Hierdoor krijgt het systeem een betere uitstraling en publiciteit. Daarnaast kan het 
ondertekenen van de best practices met de eigen- en / of bedrijfsnaam zorgen voor een 
prikkel voor (potentiële) auteurs. 

Om ervoor te zorgen dat gebruikers weinig drempels ervaren als ze iets willen toevoegen, 
is het belangrijk om een zeer eenvoudige interface te hebben. Sommige Wiki’s gebruiken 
zelfs een deel van de interface van Word, zoals in Figuur 14 zichtbaar is. Daarnaast lijkt 
het voor de hand te liggen om mensen niet te belemmeren in de soort data (tekst, 
afbeeldingen, audio, video) die ze willen toevoegen. Verder is het verstandig om (in ieder 
geval voor de tweede en de derde laag) het wiki-principe toe te passen: Neem mensen 
serieus en laat ze wijzigen wat ze willen, controleer pas achteraf of het goed is. Als laatste 
is het verstandig om herhalingsbezoek te stimuleren door gebruik te maken van RSS en e-
mails die (relevante) veranderingen in de database doorgeven. Ook een eenvoudige naam 
van de website past in dit kader. 

Dialogic innovatie & interactie 41 



Figuur 14: Een voorbeeld van een zeer eenvoudige interface in een Wiki39 

Creëer een organisatie die rekening houdt met de verschillende rollen 

Om te komen tot een goed functionerende organisatie voorzien we op dit moment de 
volgende rollen: 

•	 Basisorganisatie: De basisorganisatie bestaat bij voorkeur uit ingehuurde 
professionals. Zij zullen zich bezig houden met het beleggen van de verantwoordelijk
heden, de organisatorische verankering van de wiki en het werken aan het imago van 
de wiki. 

•	 Personen met inhoudelijke kennis: Het lijkt voor de hand liggend dat deze 
personen komen uit de betrokken intermediaire organisaties. Zij zullen zich bezig gaan 
houden met de inhoudelijke toetsing van de content. 

•	 Tuinmannen: Onder tuinmannen verstaan we gebruikers die de eenvoudige fouten uit 
de database halen. Ze hoeven hiervoor niet bijzonder goed inhoudelijk ingevoerd te 
zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld over opmaak, het verwijderen van vandalisme, het 
verbeteren van spelfouten en leesbaarder maken van teksten, het aanbrengen van 
hyperlinks, et cetera. Mensen uit de Wikipedia-organisatie zouden tegen vergoeding 
hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

•	 Missionarissen: Onder missionarissen verstaan we gebruikers die de bekendheid en 
de waardering voor het initiatief vergroten. Zij gebruiken netwerken en spreken op 
gelegenheden waar ze het initiatief kunnen toelichten en promoten. Het ligt voor de 
hand om mensen uit de betrokken intermediaire organisaties hiervoor te vragen. 

•	 Technici: Technici zullen zich bezig moeten gaan houden met het kiezen, beheren en 
updaten van de gewenste hard- en software. Ook hiervoor komen mensen uit de 
Wikipedia-organisatie in aanmerking. 

Begin met een (pilot) systeem dat niet openbaar is en test het kort uit 
Om te komen tot een goed functionerend systeem is het belangrijk om dit eerst in 
beperkte kring te testen en verder uit te ontwikkelen. De volgende punten kunnen tijdens 
deze fase van belang zijn: 

•	 Schakel het netwerk van de betrokken organisaties in voor contacten; 
•	 Laat de bestaande community elkaar ontmoeten op een congres; 
•	 Kies een (of meerdere) beste best practices; 

39 Bron: http://www.jot.com/ 
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•	 Geef het project een gezicht; 
•	 Test het systeem van reviewing. 

Maak het systeem openbaar en laat iedereen er op toe, zet de organisatie in 
werking 

In deze fase kan er gewerkt worden met een daadwerkelijk open wiki. Hier zullen de 
volgende punten spelen: 

•	 Maak de regels niet te rigide. Laat de community de regels bepalen 
•	 Houd er rekening mee dat het een tijd kan duren voordat er voldoende kritische massa 

ontstaat 
•	 Probeer de doelgroep te vergroten (over sectoren / landsgrenzen / onderwerp heen) 
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8 Conclusie en vervolgstappen 
Wikipedia is in korte tijd een zeer efficiënt instrument geworden voor het uitwisselen van 
encyclopedische informatie. Opvallend aan het businessmodel van Wikipedia is het feit dat 
ze al hun inkomsten halen uit giften. Ook de uitgaven zijn zeer laag, omdat de organisatie 
voor het overgrote merendeel uit vrijwilligers bestaat. Het succes van Wikipedia is te 
verklaren uit: (a) een hoge mate van momentum als gevolg van een grote database en 
veel gebruikers, (b) een goede incentivestructuur en (c) goede en strikte spelregels. 

Het is niet mogelijk om het Wikipedia-model één-op-één over te nemen en een Wiki voor 
ICT best practices te beginnen. Indien men dit toch zou proberen, zou men tegen de 
volgende problemen aan lopen:  

(a) Er is geen momentum omdat er op dit moment geen geschikte verzameling gebruikers 
en content in een bruikbare bestaande database beschikbaar is. Nader onderzoek op 
dit punt is wellicht wenselijk.  

(b) De informatie van best	 practices is fundamenteel anders dan encyclopedische 
informatie. Hierdoor werken de spelregels niet meer. 

(c) Potentiële	 gebruikers van een Wiki voor ICT best practices hebben een meer 
professionele insteek dan de gebruikers van Wikipedia. Hierdoor kan de incentive
structuur verstoord worden. 

Er leeft een grote behoefte aan een systeem waarin systematisch kwalitatief hoge best 
practices worden gecategoriseerd. Daarnaast wordt discussie over de best practices en de 
interpretatie hiervan beschouwd als een duidelijke toegevoegde waarde. In het bijzonder 
het analyseren van best practices uit andere sectoren lijkt innovatie te bevorderen. De 
behoefte aan een dergelijk systeem ligt voornamelijk bij bestuurders (managers) en ICT
ers, maar een klein gedeelte van het uitvoerende personeel is hier ook zeer geïnteresseerd 
in. 

Het meest wenselijke model dat invulling geeft aan de behoefte, kent een hoge mate van 
interactie tussen de gebruikers. Daarnaast richt het zich op verschillende maatschappelijke 
sectoren in Nederland. Inbedding van intermediaire organisaties en het actieprogramma 
‘Maatschappelijke sectoren en ICT’ zorgt voor draagvlak, content en gebruikers. Het is 
belangrijk dat er niet alleen best practices worden uitgewisseld, maar dat er ook 
interpretatie is van deze informatie. Om hier invulling aan te geven zullen de best practices 
worden gepubliceerd in de vorm van een weblog, waar lezers (summier) kunnen reageren. 
De daadwerkelijke interpretatie van de best practices zal plaatsvinden in een wiki. Hier kan 
er gewerkt worden aan collectief gecreëerde documenten die ervoor zorgen dat relevante 
kennis neerdaalt in dossiers met verschillende onderwerpen. 
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Om te komen tot een succesvol vervolg zien we de volgende vervolgstappen: 

1.	 Werf voor elke sector minstens één intermediaire organisatie die wil participeren in het 
opzetten van het systeem; 

2.	 Maak samen met de participanten goede afspraken over de inrichting 40 van het 
systeem; 

3.	 Experimenteer kort met een gesloten systeem; 

4.	 Genereer veel publiciteit en zet het systeem open voor externe toegang; 

40 De inrichting van het systeem bestaat uit het opzetten van een organisatie, het formuleren van een 
missie en doelstelling, het toeleveren van content, gebruikers, et cetera.  
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Bijlage I: 


Budget vs Actual analysis for Q1 and Q2 (2005) 
Budget Actual 

fixed asset Hardware $150,000.00 $92,482.71 
expense Hosting $32,000.00 $32,246.99 
expense Travel $10,000.00 $16,536.81 
expense Domain names $1,000.00 $1,899.99 
expense Office expenses $5,000.00 $3,902.94 
expense Miscellaneous $2,000.00 $1,692.20 
expense Developer contract $16,000.00 $15,000.00 
expense Hardware assistant $3,000.00 $1,930.00 
expense Promo/Fundraising $1,000.00 $10,254.43 

TOTAL $220,000.00 $175,946.07 

expense Depreciation (non-cash item) $48,068.28 

Total Expense: $131,531.64 
Income 

Wikimania tickets 6,320.95 
CafePress Commissions 1,717.80 

Credit Card Service 1.00 
MoneyBookers Donations 1,115.75 

Other Donations 122,378.66 
PayPal Donations 120,695.96 

Foreign Exchange Gain -2,582.76 
Interest Income 115.04 

TOTAL 249,762.40 

Net Income: $118,230.76 
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Bijlage II: Voorbeeld van een sja
bloon 

<Titel van de best practice> 

<Naam auteur, functie auteur, organisatie auteur> 
Hier is de mogelijkheid tot een korte introductie van de auteur en zijn organisatie 

Uitgangssituatie 
Hier wordt de uitgangssituatie beschreven: Wat was het probleem, waar liep men tegenaan? 

Aanpak 
Hier wordt de aanpak door de auteur en zijn organisatie beschreven. Hoe gingen zij het probleem te 
lijf? Tegen welke problemen liep men aan? 

Resultaten 
Hier beschrijft men de resultaten van de aanpak. Wat was het uiteindelijke gevolg van de aanpak? Bij 
voorkeur zijn de resultaten uiteraard kwantificeerbaar.  

Toekomst 
Hoe denkt men verder te gaan met de situatie en waarom? 

Succesfactoren 
Welke factoren waren van belang voor het succes? 

Externe links 
Hier kan men URL plakken naar websites die voor de lezer belangrijk kunnen zijn. 
www.website_van_element_dat_succesfactor_was.nl 
www.auteur_van_de_bestpractice.nl 
www.organisatie_van_de_bestpractice.nl 

Zie ook: 
Alle BP’s in deze sector | Alle BP’s van deze organisatie | BP’s met zelfde onderwerp 
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Bijlage III: Gesprekspartners 


Organisatie Gesprekspartner 

Kennisnet Dhr. Jan-Bart de Vreede 

KMBV Dhr. Frank Seine 

Wikimedia Nederland Dhr. Ronald Beelaard 

Fontys Hogescholen Dhr. Pierre Gorissen 

Nictiz Mevr. Ellen Havenaar 

TU Delft Dhr. Harry Bouwman 

Nederland Breedbandland Dhr. Ed Mos 

VU Medisch centrum Dhr. Michiel Sprenger 

ICTU / Adviesoverheid.nl Dhr. Hans Overbeek 
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