
Mogelijkheden van online archivering en samenwerking voor 
verenigingen, projectgroepen en werkgroepen

1 Inleiding

In het kader van het project "Kennisplatform Bewonersinitiatieven Kleine Kernen in Gelderland” 
is onderzocht wat de mogelijkheden, aandachtspunten en suggesties  zijn voor het opzetten en 
onderhouden van een on line archief voor verenigingen, projectgroepen en werkgroepen.

Het elektronisch archief van de VKK Gelderland bevat veel nuttige informatie, die voor 
medewerkers, bestuurders en procesbegeleiders ook op afstand (thuis of andere locaties) 
toegankelijk zou moeten zijn. In het kader van dit project zijn verschillende mogelijkheden 
onderzocht en getest op functionaliteit en kosten. Vanwege het kosten-aspect is hierbij in de 
eerste plaats gekeken naar het gebruik van open source en/of gratis software systemen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn ook relevant voor dorpsraden, projecten en werkgroepen, 
voor wie een gezamenlijk archief dat voor alle leden eenvoudig toegankelijk is, meerwaarde 
kan bieden.

In het kader van dit document bespreken we de volgende componenten:

 mogelijkheden van een online archief: wat heb je er aan?;
 on line kantoor applicaties;
 zelf te installeren webapplicaties en content management systemen;
 virtual private network;
 ontsluiten van de informatie;
 stimuleren van het gebruik; 
 aandachtspunten en suggesties

2 Wat heb je eraan?

Voor verenigingen, projecten en werkgroepen biedt het hebben en delen van een online 
documentenarchief een aantal voordelen:

 Leden met de juiste toegangsrechten hebben via het archief de beschikking over 
dezelfde informatie: de laatste en nieuwste documenten over een onderwerp.

 Leden met de juiste toegangsrechten kunnen vanaf elke plaats met een internettoegang 
het archief raadplegen;

 Meerdere mensen kunnen vanaf verschillende locaties (kantoren, thuis) etc) gelijktijdig 
dezelfde documentatie raadplegen;

 Leden kunnen bijdragen aan hetzelfde archief;
 Meerdere mensen kunnen gezamenlijk werken aan hetzelfde document.

Er zijn diverse systemen voor on line documentbeheer te verkrijgen. Veel systemen gaan 
verder dan  alleen het uitwisselen van documenten en bieden meer integrale online kantoor en 
project ondersteuning. Belangrijke functionaliteiten:

 Up- en downloaden van documenten;
 Verkennen en opzoeken van documenten via een folderstructuur;
 Openen en offline bewerken van documenten;
 Versiebeheer voor werken aan hetzelfde document;
 Toegangsbeheer inclusief het aanmaken/wijzigen van gebruikers en  het 

aanmaken/wijzigen van groepen.



Er zijn verschillende soorten toepassingen om een on-line archief voor je vereniging, project of 
werkgroep te realiseren:

 online kantoortoepassingen, klaar voor gebruik;
 zelf te installeren webtoepassingen;
 Virtual Private Networks (VPN).

In de volgende hoofdstukken beschrijven we deze drie vormen van on-line archivering.

3 On line kantoor applicaties

Er zijn inmiddels diverse software applicaties op internet die de mogelijkheid bieden om 
anderen toegang te geven tot jouw bestanden en op deze manier samen aan bestanden te 
werken. Hieronder volgen een aantal toepassingen.

X-drive

X-drive biedt een relatief eenvoudige oplossing voor het online bewaren en delen van 
documenten. X-drive is een dienst van Yahoo en geeft de mogelijkheid om bestanden 
(documenten, foto's video's) te bewaren, een back-up van de eigen computer te maken, maar 
ook bestanden te delen met andere gebruikers. De dienst is tot 5GB ruimte gratis. 
http://www.xdrive.com/homepage.jsp

Google Apps

Google Applications biedt een set on-line kantoorapplicaties zoals het maken en bewerken van 
tekstdocumenten, spreadsheets, agenda, webdesign, mail, chat. Bij Google Applications kun je 
andere gebruikers toegang geven tot raadpleging en/of aanpassing van je documenten. De 
basis versie voor groepen en verenigingen is gratis.

https://www.google.com/a/?hl=nl

Zoho Office

Zoho Office biedt eveneens een set on line kantoorapplicaties, vergelijkbaar met Google, maar 
nog iets uitgebreider. Naast bijvoorbeeld tekstverwerking, spreadsheets, presentaties en 
toegangsbeheer, biedt Zoho ook wikis, webconferencing, projectmanagement en 
relatiemanagement toepassingen. De basis variant is gratis. 

http://zoho.com

Zie ook verder: http://lifehacking.nl/2007/12/06/kantoorsoftware-via-het-internet-
volwaardige-alternatieven-voor-microsoft-office/

Viadesk
Viadesk biedt een online kantooromgeving met diverse mogelijkheden inclusief documenten, 
spreadsheets en agenda's beheren en delen, website, project- en taakbeheer. Een voordeel 
van Viadesk is een goede integratie met Microsoft Office (outlook, word, excel). Viadesk is een 
betaalde dienst. Er zijn verschillende prijzen waaronder 600 euro per jaar voor 100 gebruikers. 
Viadesk is gratis uit te proberen.
http://www.viadesk.com 

Andere online applicaties om bestanden te delen
Naast bovengenoemde online kantoorpakketten zijn er nog diverse andere systemen die een 
gezamenlijk gebruik en delen van informatie mogelijk maken.
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Een weblog is een internetkrant die ook door meerdere mensen tegelijk gevuld kan worden. 
Weblogs worden vaak gevuld met nieuwtjes, persoonlijke ervaringen en commentaar en 
beschouwingen op berichten, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Uit voorbeelden zoals http://
www.marketingfacts.nl en http://fietsen.web-log.nl/ uitstekend kan worden ingezet voor 
uitwisseling tussen professionals en/of rond bepaalde thema's. Er zijn diverse eenvoudige on 
line systemen die snel in te zetten zijn zoals http://www.web-log.nl, http://www.blogger.com 
en http://www.wordpress.org. 

Een wiki is een methode om gezamenlijk webpagina's bij te houden en te verbeteren. De 
bekendste wiki is wel de wikipedia, http://nl.wikipedia.org de vrije on-line encyclopedie met 
inmiddels een schat aan informatie door gebruikers bij elkaar geschreven. Iedere gebruiker 
kan een nieuwe pagina maken of een bestaande pagina aanpassen. Er zijn zo inmiddels al 
meer dan 380.000 pagina's in het Nederlands. Zo kan ook een project of een werkgroep ervoor 
kiezen om kennis vast te leggen in een wiki. Hiervoor kan de wikipedia gebruikt worden, maar 
de groep kan ook zelf een wiki installeren.
De software gebruikt voor de wikipedia is bijvoorbeeld gratis verkrijgbaar op 
http://www.mediawiki.org.

Het delen van foto's en video's door gebruikers via on-line foto en videoalbums heeft een 
grote vlucht genomen. Foto's en video bieden zo een alternatieve manier om ervaringen en 
inzichten tussen gebruikers te delen via websites. Veelgebruikte foto-websites zijn 
http://www.flickr.com  ,   en http://www.myphotoalbum.com, http://nl.picturepush.com. 
Videowebsites zijn o.a. http://www.youtube.com  ,   http://video.google.com   en 
http://www.video123.nl. Naast vele grappige en minder grappige home-videos zijn er op deze 
websites inmiddels ook vele nuttige instructie, promotie en informatieve videos te vinden. 

Het delen van favorieten/bookmarks met “tags”1. heeft ook een grote vlucht genomen. 
Het aantal websites op internet is immers enorm en er bestaat er een grote behoefte aan 
ordening voor de geïnteresseerde bezoeker. Vandaar dat linkverzamelingen zoals de bekende 
http://startpagina.nl al vele jaren een grote populariteit kennen. Een recentere ontwikkeling is 
het zgn. “social bookmarking” waarbij gebruikers hun favorietenlijsten met anderen delen op 
basis van “tags”, labels. Iedere gebruiker hangt een of meer labels aan een favoriete weblink. 
Elke bezoeker kan door te klikken op deze tags soortgelijke weblinks van andere gebruikers 
bekijken. Je kunt ook de complete lijst van een andere gebruiker bekijken. Voorbeelden van 
dergelijke websites zijn http://del.ici.us, http://www.furl.net  en http://www.spurl.net  .   en 
http://watvindenwijover.nl 
Een interessante andere applicatie is 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. Als werkgroep kun je met deze instrumenten ook een 
gezamenlijke favorietenlijst aanleggen, waardoor je gebruik kunt maken van elkaars websurf-
ervaringen.

Een andere relatief nieuwe ontwikkeling is het delen van contacten via websites. Iedere 
gebruiker maakt een profiel aan en voegt (na toestemming) andere gebruikers aan zijn 
contactenlijst (vrienden of buddy-lijst) toe. Deze andere gebruikers hebben dan toegang tot de 
profielen en contactgegevens van de overige contacten. Het is vervolgens mogelijk berichten 
en informatie tussen contacten uit te wisselen. Voorbeelden van dit soort websites zijn o.a. 

1 Tagging vindt inmiddels plaats op allerlei websites waar informatie gedeeld wordt, zoals foto en videosites en 
weblogs.
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www.hyves.nl, www.myspace.com en www.linkedin.com  .   Via deze applicaties kunnen 
projectgroepen, werkgroepen en verenigingen voordeel halen uit de netwerken en on line 
contactenlijsten van de leden

4 Zelf te installeren Content Management Systemen (CMS)

Met een content management systeem kun je een website bijhouden door middel van 
invoerschermen (formulieren), zonder dat kennis van het maken van een website (HTML) 
nodig is. Content management systemen zijn er in vele soorten en maten. Er zijn diverse 
goede gratis softwarepakketten op internet te vinden. Je moet deze wel zelf installeren, maar 
je kunt ze ook naar eigen inzicht inrichten. De pakketten bestaan vaak uit diverse modules die 
je wel of niet kunt installeren (wel of niet een forum, nieuwsbrief, fotoalbum etc.). De 
pakketten bieden meestal diverse sjablonen die je kunt gebruiken of verder aanpassen. Vaak 
zijn er ook diverse instellingen om de toegangscontrole van de verschillende soorten 
gebruikers te regelen. 
Een goed overzicht open source content management systemen vind je ook op 
www.opensourcecms.com. Hier kun je ook demo-versies on line uitproberen, zonder deze te 
hoeven installeren. Het aantal modules wat je online kunt testen is meestal helaas beperkt, 
maar de online demo’s geven wel een redelijk inzicht in de gebruikersvriendelijkheid Op http://
www.cmsmatrix.org kunt je diverse Content Management Systemen met elkaar vergelijken.
Hieronder volgen een aantal Content Managementsystemen die goed voor het online delen van 
informatie, ervaringen en documenten gebruikt kunnen worden.

Drupal is een goed en uitgebreide gratis content management systeem met veel 
mogelijkheden. Drupal biedt diverse modules (waaronder de webfilemanager) die een Drupal 
website ook geschikt maken voor het delen en publiceren van diverse soorten documenten in 
een folder-achtige structuur. De webfilemanager is ingezet en getest in het kader van 
www.kennisplatformbewoners.nl bij de groep “procesbegeleiders” van de VKK Gelderland 
http://www.drupal.org 

egroupware
E-groupware is een gratis (open source) applicatie op basis van de scripttaal PHP en de 
database Mysql. Met o.a. documentbeheer, agenda, projectbeheer, synchronisatie en 
eenvoudig bewerken en opslaan van office bestanden.
http://www.egroupware.org 

Knowledgetree
Knowledgetree is eveneens een veel gebruikt systeem voor on line samenwerken en biedt ook 
een gratis applicatie. Deze is evenwel beperkt in mogelijkheden. De integratie met bijv. 
openen, bewerken en weer opslaan van MS office bestanden is in de gratis versie beperkt.
http://www.knowledgetree.com 

5 Virtual Private Network

Naast de bovengenoemde online kantoorapplicaties en content management systemen die via 
een webapplicatie toegang geven tot de gezamenlijke documenten, kunnen ook 
netwerkapplicaties van belang zijn, die toegang te geven tot de eigen computer en/of het 
eigen netwerk. We hebben het dan met name over een zogenaamd “Virtual Private Network” 
(VPN).
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Om een VPN-verbinding te maken is een centrale VPN server nodig. Deze kan op een computer 
in het netwerk van de organisatie geinstalleerd worden (zoals bijv Microsoft VPN Server). Op 
de computer van de gebruiker kan met windows XP of Vista eenvoudig een VPN verbinding met 
het netwerk tot stand worden gebracht. Zie verder bijvoorbeeld:

 http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/techniek_techniek/vpn.aspx   
 http://www.windowsecurity.com/articles/Configure-VPN-Connection-Windows-XP.html  

Log Me In 
Het is evenwel ook mogelijk om gebruik te maken van VPN diensten zoals die van Log Me In 
van Hamachi. Hiermee is het mogelijk om willekeurige computers met een internetaansluiting 
tot een eigen veilig netwerk samen te smeden, zonder dat een fysiek (bekabeld of wireless) 
netwerk nodig is. Installatie van een VPN server is dan niet nodig. Met LogMeIn Hamachi is het 
ook mogelijk om van afstand een andere computer in het netwerk te besturen alsof het je 
eigen computer is. Installatie is relatief eenvoudig. 
Zie https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp

Foldershare
Foldershare is een gratis windows live service die gebruikers helpt om folders op de eigen 
computer te delen en te synchroniseren met collega's en vrienden. Je kunt files delen tot 2GB 
grootte. Je kunt je netwerk on line configureren en permissies instellen voor andere gebruikers 
https://www.foldershare.com/info/aboutFoldershare.php?

Peer-to-peer
Het is uiteraard ook mogelijk om bestanden uit te wisselen via peer-to-peer systemen als 
Kazaa, Limewire of Bittorrent. Het is dan meestal niet mogelijk om alleen binnen een 
vastgestelde groep gebruikers te blijven en toegangsrechten te bepalen. De bestanden zijn dan 
ook daarbuiten beschikbaar.

6 Online Publicatie: ontsluiting van informatie

6.1 Inleiding

Bij on-line publicatie gaat het niet alleen om het plaatsen van berichten, maar juist ook om  de 
raadpleging door bezoekers. Toegankelijkheid is hierbij het sleutelwoord. De vraag hierbij is 
vooral naar de ontsluiting van de informatie.

De standaardmogelijkheden die websites vaak bieden zijn een menustructuur, een 
folderstructuur voor documenten, een sitemap en links op relevante pagina's binnen en buiten 
de website.

Andere mogelijkheden en aandachtspunten worden onderstaand gegeven.

6.2 Categorisering van berichten

Een goede categorisering van berichten op een website is een belangrijk instrument om een 
complexe kennisgebied via een website te ontsluiten. Tagging (vrij labelen door gebruikers, 
zoals bij het delen favorieten) kan een nuttig alternatief zijn, als het kennisgebied zich niet 
makkelijk in thema's laat vangen.
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6.3Weergave van berichten op een kaart

Google maps om bijvoorbeeld projecten en organisaties op een kaart weer te geven. Via 
http://maps.google.nl kun je (na registratie) ook zelf kaarten van je dorp maken met 
bijvoorbeeld de mooiste of interessantste plaatsen. Je kunt bovendien lijnen en vormen op de 
kaart aangeven en benoemen. http://www.mapbuilder.net  is een online instrument om zelf 
kaarten te maken met behulp van Google and Yahoo maps!

6.4 Inzet van een gerichte zoekmachine 

Een zoekmachine zoals Google biedt de mogelijkheid om op de website een zoekvak te 
plaatsen die alleen de betreffende website doorzoekt. Met Google-Coop kun je ook een Google 
Zoekmachine samenstellen die zoekt binnen een beperkt aantal geselecteerde websites 
(Google Co-op). Het is ook mogelijk dat andere projectleden websites aan deze zoekmachine 
toevoegen anderen toevoegen.

6.5 Het weergeven van pagina's via een diagram

Er zijn diverse softareprogramma's die helpen om kennis te organiseren in diagrammen. Zo 
kan informatie worden weergegeven via bijvoorbeeld een “mindmap”. Zie bijvoorbeeld 
http://freemind.sourceforge.net Deze mindmaps kunnen ook dienen als navigatieinstrument 
om kennis te ontsluiten.
Een interessant ander systeem is “Compendium”. Dit is een software pakket dat bedoeld is om 
probleem-oplossings-analyses grafisch vast te leggen inclusief alle achterliggende 
documentatie en informatie. De resulterende diagrammen kunnen als webpagina's worden 
uitgevoerd.
Zie http://www.compendiuminstitute.org/about.htm 

7 Stimuleren van gebruik

7.1 Duidelijk belang van on line uitwisselen

Het gebruik van een on line archief gaat vaak niet vanzelf. Het is essentieel dat de leden een 
duidelijk belang van de online activiteiten zien en merken hoe de on line faciliteiten het werk 
vergemakkelijkt. Als de on line activiteiten extra inspanning boven op de normale routine, dan 
zal het voor velen een grote drempel zijn om tijd vrij te maken. Als de online activiteiten een 
onderdeel vormen van de normale werkroutine, dan is de kans van slagen een stuk groter. 

7.2 Aandacht van een beheerder

Online archivering en samenwerking vraagt een regelmatig aandacht van een beheerder. Niet 
alleen om het archief op peil te houden, maar ook om deelnemers te stimuleren om 
daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden en om snel en adequaat te reageren op 
vragen, suggesties en problemen.

7.3 Relatie met fysieke activiteiten en communicatie

On line (virtuele) activiteiten staan niet los van de fysieke activiteiten en communicatie-
uitingen. Indien goed gebruikt, zullen deze elkaar juist versterken. De kwaliteit van een 
bijeenkomst kan verbeteren met een on-line voorbereiding. Documentatie, verslagen, foto's en 
videos kunnen online tegen zeer geringe kosten beschikbaar worden gesteld. In brochures en 
papieren uitnodigingen kan vervolgens weer worden verwezen naar de informatie op de 
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website. Online activiteiten kunnen op deze manier een duidelijk verlengstuk worden van de 
fysieke bijeenkomsten.

7.4 Email alerts, Email Nieuwsbrieven en RSS feeds

Email alerts, email nieuwsbrieven en RSS feeds bieden een goede mogelijkheid om 
projectleden en geïnteresseerden op de hoogte te stellen als er nieuwe berichten en 
documenten gepubliceerd zijn die voor hen van belang zijn. RSS-feeds zijn gestructureerde 
pagina's die veel websites tegenwoordig aanbieden en die je kunt lezen met een RSS-lezer, die 
overigens in de nieuwere browsers al zit ingebakken. Je kunt dan snel zien wat het laatste 
nieuws van je favoriete websites is. Dit voorkomt dat je naar deze websites moet surfen 
zonder dat er wat nieuws aanwezig is. Meer over RSS vind je op 
http://nl.wikipedia.org/wiki/RSS 

8 Belangrijke aandachtspunten en voorwaarden

Functionaliteit: Wat wil je uit wisselen?

Gaat om samenwerken en delen van documenten, spreadsheets, agenda, databases of gaat 
het juist) om discussies en uitwisseling van nieuws en informatie, foto's, videos en weblinks? 
Verschillende systemen bieden verschillende mogelijkheden.

Synchronisatie

Een belangrijke vraag is of synchronisatie nodig is tussen het gezamenlijke systeem en de 
computer van de deelnemers, zodat iedereen dezelfde documenten en agenda-items zowel 
centraal als lokaal beschikbaar heeft. 

Navigatie en inrichting

Een belangrijke overweging is of je het systeem zo kunt inrichten dat gebruikers gemakkelijk 
hun bijdragen op de juiste plek kunnen zetten en ook eenvoudig de gewenste informatie terug 
kunnen vinden.

Attendering

Bij veel websites, inclusief online archieven, mag niet worden verwacht dat bezoekers 
regelmatig langs komt om te kijken of er nieuwe berichten zijn. Een vorm van actieve 
signalering (alerts, RSS, nieuwsbrieven) is van groot belang. 

Gebruiksvriendelijkheid

Een belangrijke overweging is ook de gebruiksvriendelijkheid: hoe gebruiksvriendelijk is het 
systeem en hoe bekend zijn je gebruikers met internet en internet applicaties. Hoe 
laagdrempelig moet je systeem zijn.

Snel aan de slag of flexibiliteit en aanpassing aan eigen wensen

Als je snel aan de slag wilt en je geen grote grote eisen stelt aan mogelijkheden en lay-out van 
het systeem, dan is een on line applicatie een laagdrempelige keuze die snel is gerealiseerd. 

Wil je meer invloed op inrichting en vormgeving, dan is het aan te raden om zelf een systeem 
te installeren.

Gebruik eigen netwerk of web-applicatie

Als de organisatie eigen netwerk heeft, kan daarop een VPN-server geïnstalleerd worden. Bij 
een klein aantal gebruikers is dit een eenvoudige oplossing om daarmee deze gebruikersgroep 
toegang te geven tot een bepaald deel van het netwerk. Bij een groot aantal externe 
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gebruikers worden ook de veiligheidsrisico's van je netwerk groter en is het verstandiger om te 
denken aan een afgeschermde online applicatie met een flexible beheer van gebruikers. 

Beschikbare technische kennis en/of budget

On line applicaties vragen meestal weinig kennis om deze op te zetten en te onderhouden. Zelf 
geïnstalleerde applicaties vragen dat wel. In dat geval is technische kennis nodig of budget om 
iemand in te huren om het systeem te installeren en/of te onderhouden. Verder zijn er vaak 
licentiekosten verbonden aan diverse systemen.

Bert Alkemade, april 2008
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