
Workshop Publiceren op het web (2)

Tips voor effectief zoeken

a. Direct op websites die relevante informatie bevatten

Voor bijvoorbeeld leefbaarheid van kleine kernen zijn interessante websites:
• http://www.kennisplatformbewoners.nl   
• http://www.vkkl.nl  
• http://www.vkknoordbrabant.nl   
• http://www.vkkgelderland.nl    
• http://www.lvkk.nl   Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
• http://www.theft.nl    – platform gemeenschapshuizen Noord Brabant
• http://www.minvrom.nl/infowonen    Digitale vraagbaak infowonen
• http://www.innovatienetwerk.org   Innovatienetwerk Agrocluster en Groene Ruimte
• http://www.dorpshuizen.nl   
• http://www.movisie.nl   
• http://platteland.startpagina.nl   
• http://www.vriendenvanhetplatteland.nl    
• http://nl.wikipedia.org   on line encyclopedie met veel informatie over vele onderwerpen. 

Iedereen kan een bijdrage leveren.

b. Via indexen en linkverzamelingen
Indexen zijn door mensenhand (webredacteuren) samengestelde verzamelingen van 
waardevolle sites.  Voorbeelden van indexen en linkverzamelingen zijn

http://www.dmoz.nl/ Open internet index (directory)
http://platteland.pagina.nl 
http://kennisplatformbewoners.nl/links/weblink 

Je kunt daarnaast ook gebruik maken van de linkverzamelingen van anderen: het zogenaamde 
“social bookmarking”. De zijn websites waarop iedereen een eigen “favorieten”  verzameling 
kan aanleggen en die beschikbaar kan stellen voor andere bezoekers. Zie bijvoorbeeld

• http://del.icio.us    Delicious
• http://www.furl.com/   Furl  
• http://www.spurl.net    Spurl
• http://watvindenwijover.nl/   Nederlandse weblinkverzameling met commentaar van 

gebruikers

Een aardige website is ook www.stumbleupon.com hier kun je de thema's aangeven waarin je 
geïnteresseerd bent. Door op de knop “stumble”  te klikken krijg je een willekeurige nieuwe 
website die past binnen je thema. Door aan te geven of je dit goed of niet goed vindt “leert” 
het programma wat je wel en niet wilt zoekt. Je kunt ook bekijken wat de meer gewaardeerde 
websites zijn. 
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c. Via zoekmachines (zoekrobots)
Zoekmachines (zoekrobots) zijn volautomatische processen waarmee zo veel mogelijk woorden 
en zinnen op het web worden verzameld. Indexen geven vaak complete sites, zoekmachines 
losse pagina’s. Voorbeelden van zoekmachines zijn

• http://www.google.nl   
• http://www.yahoo.com   
• http://www.answers.com   
• http://www.ask.com   
• http://www.live.com   
• http://www.ilse.nl     

Zoekmachines kunnen verschillende resultaten geven. Er zijn ook zgn. metazoekmachines die 
gebruik maken van meerdere zoekmachines tegelijk. Je krijgt dan de gecombineerde 
resultaten uit die zoekmachines. Voorbeelden hiervan zijn

 http://www.alltheweb.com  
 http://www.vinden.nl  
 http://www.zoekprof.nl   

Zoektips voor gebruik van Google. 
NB: Voor andere zoekmachines geldt vaak ongeveer hetzelfde, maar deze zullen vaak enkele 
afwijkende regels en mogelijkheden hebben. 

1. Gebruik meerdere woorden tegelijk en kies je woorden zo specifiek mogelijk bijv.: 
leefbaarheid projecten Limburg. Dan zoek je naar alle pagina's waarin zowel de 
woorden leefbaarheid als projecten als Limburg voorkomen. Zet alleen spaties tussen 
woorden, geen andere leestekens. 

2. Gebruik ook alternatieve zoekwoorden (bijv. leefbaarheidsprojecten). Google zoekt 
alleen op hele woorden, niet op delen van woorden.

3. Gebruik het  –teken om woorden uit te sluiten (zonder spatie tussen “-” en het 
zoekwoord!)

4. Bijv. leefbaarheid projecten Limburg -stad. Dit sluit resultaten met “stad” uit
5. gebruik “+” om specifiek woorden met leestekens (accenten) weer te geven: +patiënt 

Google maakt anders geen onderscheid tussen woorden met en zonder leestekens.
6. Gebruik aanhalingstekens voor zinsdelen: “leefbaarheid in Limburg” geeft pagina's 

waarin het zinsdeel “leefbaarheid” .
7. Bekijk ook de “in cache”. De webpagina wordt dan weergeven zoals deze in het 

geheugen van Google staat. Je zoekwoorden zijn dan met kleuren gemarkeerd. Met de 
Google toolbar kan dit ook op de eigenlijk webpagina.

8. Bekijk eventueel ook de gelijkwaardige pagina's om om soortgelijke pagina's te 
ontdekken.

Veel gemaakte fouten
 Typefouten (leefbaarhied). Gelukkig geeft Google tegenwoordig vaak de goede term 

aan.
 Verkeerd gebruik van + en –: leefbaarheid-projecten en leefbaarheid – projecten 

(moet zijn leefbaarheid -projecten)
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 Onbruikbare tekens zoals “*”, “ /”, “?”,”%” gebruiken. Sommige zoekmachines 
ondersteunen wel %, ? en *, maar dat moet je maar net weten. 

 Alleen proberen van de woordenboekvorm van een woord. Wie "makelaar" of "hotel" 
gebruikt, zou ook "makelaars" en "hotels" kunnen proberen.

 Intypen van een compleet webadres (tenzij je het nodig hebt)
 Spreektaal gebruiken “waar zijn de leefbaarheidsprojecten in Limburg”
 Telefoonboeknotatie. Een zoekmachine zoekt full text. Het moet wel raar lopen als er 

een goed antwoord komt op vragen die er uit zien alsof ze aan een online telefoongids 
zijn gesteld: "Graaf, Robert de", of: "tekst oh oh den haag, van".

Meer informatie over zoeken op internet
 http://www.google.com/help/basics.html   
 http://  www.zoekprof.nl   
 http://www.voelspriet.nl   
 http://www.skepsis.nl/zoeken.htmL   
 http://google-zoektips.startpagina.nl/   

d. Vraagbaken en forums
Op het web zijn verschillende vraagbaken en forums te vinden waar je vragen kunt stellen die 
te maken hebben met de leefbaarheid in kleine kernen. Bijvoorbeeld:
http://www.dorpshuizen.nl/pageid=46/Home.html  vraagbaak dorpshuizen.nl
http://aladin.bibliotheek.nl   vraagbaak van de bibliotheken
http://www.minvrom.nl/infowonen  Digitale vraagbaak infowonen
http://www.kennisplatformbewoners.nl/forum

e. RSS en Attenderingsdiensten
Naast zoeken zijn er diverse manieren waarop je op de hoogte gehouden kunt worden van 
relevant nieuws en informatie. 
Er zijn ook websites die je op de hoogte kunnen houden van nieuwe webpagina's waar je in 
bent geinteresserd.
http://www.webagent.nl  Houdt veranderingen bij in door jouw opgegeven websites
http://www.googlealert.com  biedt nieuwe pagina's die aan bepaalde zoekwoorden voldoen

Steeds websites bieden zogenaamde RSS-feeds. Dit kun je vaak aan het icoontje  kun je 
zien.  In de nieuwere browsers zoals firefox en Internet Explorer 7 zie je in de adresbalk het 
volgende icoontje  :

Voorbeelden van nuttige RSS-feeds voor Limburg
http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/feed 
http://kpb.nieuwsmap.nl/admin/news_rsscat.php?cid=100
http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/section?Category=RSS_REGIONIEUWS&mime=xml 
http://www.blikopnieuws.nl/rss/limburg.rss 
http://www.l1.nl/rss.do 

RSS lezers
RSS wordt vooral gebruikt om op de hoogte te kunnen zijn van het laatste artikel over de 
onderwerpen van je voorkeur. Voor het lezen van een RSS-feed heb je een RSS lezer nodig. 
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Deze zijn al onderdeel van de nieuwste browsers. Je kunt RSS-feeds dan toevoegen en lezen in 
je webbrowser (zogenaamde live book marks).

Een overzicht van andere RSS lezers kun je oa. vinden op 
http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=52332 en op http://blogspace.com/rss/readers 

Je RSS-lezer houdt je automatisch op de hoogte, wanneer er iets nieuws verschijnt. Omdat je 
direct ziet wat nieuw is en wat niet hoef je niet telkens al je favoriete websites nagaan om te 
kijken of er toevallig iets nieuws is. Zo kunnen ook redactieleden van dorpswebsites zich 
eenvoudig op de hoogte stellen van relevant nieuws uit diverse bronnen. 

Nieuwsplatform bewoners.nl http://kpb.nieuwsmap.nl 
Omdat proces nog eenvoudiger te maken biedt het kennisplatformbewoners.nl ook een 
nieuwsplatform op http://kpb.nieuwsmap.nl. Dit nieuwsplatform importeert dagelijks berichten 
uit zo'n 120 bronnen, RSS feeds van websites die relevante informatie kunnen hebben over de 
leefbaarheidsproblematiek van kleine kernen. De berichten worden met zoektermen 
automatische ondergebracht in verschillende categorieën, die elk weer worden aangeboden 
met een RSS feed. 

Geregistreerde gebruikers van kennisplatformbewoners.nl kunnen met dezelfde 
gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het nieuwsplatform. 
Je kunt dan:

 zelf categorieën aanmaken (bijvoorbeeld een aparte categorie voor je dorp of voor het 
thema waar je in geïnteresseerd bent.

 berichten bewaren in een “krantenbak” en deze organiseren met labels;
 jezelf per email abonneren (per dag of per week) op een category;
 een nieuwsbrief maken met behulp van berichten uit je krantenbak;
 je abonneren op de nieuwsbrieven van anderen.
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