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Webinar Kennisbank
Doel van het Webinar:
•

Functie van de kennisbank delen met leden

•

Statusupdate geven over het project Kennisbank

•

Betrokkenheid bij het project vergroten en leden mobiliseren

Webinar Kennisbank
Agenda: 20.00u – 21.00u
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennismaking en doelstelling
Introductie ahv ledenpeiling
Uitdagingen mbt de huidige Kennisbank
Toekomstplaatje
Kennisbank voor jou of jij voor de Kennisbank ?
Vragenrondje nav Webinar

Korte pauze
Lopende projecten (winterklussen) van leden
Eindtijd 21.30u
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Ledenpeiling 2020
Staat van onderhoud van jouw Marieholm
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Ledenpeiling 2020
Beoordeling huidige status kennisbank
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Webinar Kennisbank
Concluderend uit de ledenpeiling 2020:
Het kennispeil lijkt goed te zijn want:
• de boten staan er goed voor
• de status van de Kennisbank wordt
behoorlijk goed gevonden
Maar:
• 62% van de respondenten heeft
aangeven dat de vereniging
aantrekkelijker wordt door een actuele
Kennisbank
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Waarom een kennisbank:
• Marieholms zijn grofweg minstens 40 jaar oud en hebben onderhoud en
reparatie nodig. Daarbij helpt kennis over:
• Constructie en materiaal
• Nieuwe materialen en technieken die kunnen worden toegepast
• Hoe de boten moeten worden gebruikt, denk aan trim van de zeilen.
• De NMV heeft als doel om te bevorderen dat schepen behouden blijven en
blijven varen. Om die doelstelling op een goede manier te kunnen ondersteunen
is kennis nodig en moet die kennis worden vastgelegd.
https://www.marieholmvereniging.nl/wp-content/uploads/2018/01/Statuten-NMV.pdf

• Veel mensen worden lid omdat ze bij de aankoop van een Marieholm kennis
over de boot zoeken. Het hebben van een goede kennisbank helpt om leden aan
te trekken. Op bijenkomsten voor nieuwe leden in de Barg en tijdens
jaarvergadering vragen nieuwe leden ook steevast naar kennis
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Uitdagingen mbt huidige Kennisbank:
• Er is veel informatie beschikbaar, maar illustraties zijn zoek. Het
zou fijn zijn om weer illustraties te hebben
• Er is lang geen update geweest en in bronnen als forum,
Marieteam, Medvind is van alles te vinden dat de moeite van
plaatsing in de kennisbank waard is
• Structurering zou beter kunnen.
• Wat is de vorm (navigatie, grafische intereface)
• Welke inhoud is publicatiewaardig, wat laat je zien en wat niet.
• Hoe de kennisbank up-to date te houden
• Hoe ga je om met vraag naar extra informatie
• Hoe betrek je leden en hou je ze betrokken.
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Wat als de uitgdagingen niet worden aangegaan
•

Doelstelling NMV, instandhouding klasse, is
lastiger te ondersteunen.

•

Het is lastiger nieuwe leden aan te trekken.

•

Kennis niet delen en up-to date houden van de
kennisbank kan maken dat leden zich gaan
afvragen waarom ze nog lid zijn.

•

Delen en up-to date houden van de kennisbank
brengt levendigheid en is kan een reden zijn om
lid te blijven.
https://www.marieholmvereniging.nl/kennisbank/afsluiters-zelflozers/
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Hoe zou de kennisbank er idealiter uit zien?
 wat vinden de deelnemers?
•
•
•
•
•
•

Op zich is de huidige Kennisbank toegankelijk genoeg.
 is dit waar?
Forum bevat veel interessante onderwerpen maar is niet
gerubriceerd. Uitgekristalliseerde onderwerpen van het
forum zouden op de kennisbank terecht moeten komen.
Meer nadruk op illustraties; een plaatje zegt vaak meer dan
woorden
Tekst met foto’s die laten zien hoe mensen oplossingen
hebben gerealiseerd.
Doorlopende vernieuwing zodat leden blijven kijken en
beseffen dat hun lidmaatschap waarde heeft
Als extra een grafische interface. Bijvoorbeeld:
https://appelflap.me/clickable-boat/test.php
Bron: Jasper Sterrenberg & Albert Drenth

Webinar Kennisbank
Agenda: 20.00u – 21.00u
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennismaking en doelstelling (reeds gedaan)
Introductie ahv ledenpeiling
Uitdagingen mbt de huidige Kennisbank
Toekomstplaatje
Kennisbank voor jou of jij voor de Kennisbank ?
Vragenrondje nav Webinar

Korte pauze
Lopende projecten (winterklussen) van leden
Eindtijd 21.30u

Webinar Kennisbank
•

•

•

•

Een makkelijk toegankelijke uniforme kennisbron
o
Primair doel: Op basis van de structuur van de huidige kennisbank
in grofweg de vorm die we nu hanteren, maar wel met meer lagen
binnen de kennisbank.
o
Toekomst: Mogelijk een grafische interface tbv website navigatie.
Up-to-date is en actueel blijft:
o
Een actieve redactie?
o
structurele technische commissie binnen de vereniging?
o
Procesafspraak met leden over het aanleveren van technische
informatie
Waarin gemakkelijk informatie kan worden
verkregen, en contact kan worden opgenomen
met een ander lid van de vereniging
(kennishouder)
Waardoor je scheepje optimaal vertroeteld wordt,
en altijd in een optimale staat is.
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Waar staan we nu ?
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•

Waar staan we nu
•
•

•

•

•

•

•

Eind 2020 begonnen met project
Gerard Enschede, Metten Penninga, Ab Jansen, Michiel
Veldkamp, Remco Veenma Hans ten Cate, Adri van de Velde
hebben nadacht over wat er sowieso in de Kennisbank moet
komen.
Er is een Mindmapstructuur om ideeën uit te wisselen en status
van werk bij te houden (uitgewerkt op volgende slide)
Er is een bijpassende datastructuur waarin tekst en afbeeldingen
klaar gezet kunnen worden om door de web-beheerder te worden
opgeborgen (volgende slide)
Er worden nu bronnen gescand op bruikbare teksten en plaatjes:
•
Marieteams
•
Forum
 Eerlijk is eerlijk dat gaat langzaam !
Doel is dat dat materiaal oplevert maar ook overzicht over wat er
niet is en waar hulp nodig is.
Daarna zoveel mogelijk mensen betrekken. In welke vorm ?

√
√
√
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https://www.mindmeister.com/1
631062849?t=DBYq61Zzxo

Webinar Kennisbank

https://1drv.ms/u/s!ArvQCa2RfT38gZY7Cx4zDM4Sm3tX7w?e=HotuSR
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Hoe wordt je bijdrage een web-page: Michiel
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Kennisbank voor jou of jij voor de Kennisbank ?
•

•

•

Dillema:
•
Eerst klein houden en overzicht creeren
 om te veel discussie over hoe, wat en wanneer te voorkomen.
 overzicht om daarna te mensen met heldere vragen te kunnen benaderen
•
Of direct zoveel mogelijk mensen betrekken om draagvlak te creëren
We hebben gekozen voor het eerste en dat was en is al best lastig
•
Kies je bij oplossingen voor behoud origineel of voor nieuw en beter
•
Kies je voor klasse-conform of voor praktisch
•
Kies je voor neutraal beschrijvend of voor enthousiaste verhalen
Er zijn al mensen geweest die graag mee willen helpen, maar die niet mee willen
beslissen over de koers. Die hulp hebben we de afgelopen maanden niet kunnen
inzetten. Het ging over structuur en vorm en niet over het beschrijven van iets
waarvan we nog geen tekst hebben. We hebben nog geen overzicht van wat er mist.
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Kennisbank voor jou of jij voor de Kennisbank ?
•

•

Directe hulp is nodig bij doornemen van bestaande bronnen en klaar zetten van
bestaande informatie in de database.
In een tweede fase moeten er illustraties en tekst komen bij ontbrekende
onderwerpen. Foto’s tekeningen, text enz.

•

Ondertussen kan wat er is op de website opgewaardeerd worden

•

Daarna is regelmatige redactie nodig, onderhoud site, reactie op vragen enz.

•

Basis voor technische commissie ?

•
•

Wie wil ?
Wie kan er wat ?

Webinar Kennisbank
Kennisbank voor mij  al veel geleerd
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