
Amsterdam,	  15	  februari	  2012	  
	  
VeleHanden.nl	  Beste	  Historische	  Website	  van	  2011	  
	  

Website	  voor	  crowdsourcing	  VeleHanden.nl	  wint	  Geschiedenis	  Online	  Prijs!	  
	  
VeleHanden	  is	  een	  website	  waar	  iedereen	  kan	  meehelpen	  met	  het	  online	  
toegankelijk	  maken	  van	  historische	  documenten.	  Veel	  archieven	  of	  musea	  hebben	  
delen	  van	  hun	  collectie	  gedigitaliseerd.	  Om	  die	  documenten	  te	  kunnen	  
doorzoeken	  op	  Internet	  moet	  er	  ook	  een	  index	  gemaakt	  worden	  op	  de	  inhoud	  van	  
al	  die	  scans.	  Dat	  is	  een	  enorme	  hoeveelheid	  werk	  waar	  de	  bijna	  1.000	  vrijwilligers	  	  
op	  VeleHanden	  een	  grote	  bijdrage	  aan	  leveren.	  
	  
VeleHanden	  is	  een	  initiatief	  van	  het	  Stadsarchief	  Amsterdam	  en	  is	  mede	  mogelijk	  
gemaakt	  door	  financiële	  ondersteuning	  van	  de	  Mondriaan	  Stichting	  en	  het	  VSBfonds.	  De	  
website	  is	  ontwikkeld	  door	  Pictura.	  
	  
De	  Geschiedenis	  Online	  Prijs	  wordt	  jaarlijks	  uitgereikt	  aan	  de	  beste	  historische	  website	  
van	  het	  afgelopen	  jaar.	  Het	  is	  een	  initiatief	  van	  Historisch	  Nieuwsblad	  en	  Archieven.nl.	  
De	  jury	  over	  VeleHanden:	  
	  

‘Een	  site	  die	  optimaal	  gebruik	  maakt	  van	  Internet	  mogelijkheden	  en	  invulling	  
geeft	  aan	  de	  	  crowdsourcing-‐filosofie.	  Het	  project	  VeleHanden	  van	  het	  
Stadsarchief	  Amsterdam	  maakt	  slim	  gebruik	  van	  het	  enthousiasme	  en	  de	  
vaardigheden	  van	  honderden	  vrijwilligers,	  en	  de	  steun	  van	  andere	  
archiefdiensten,	  en	  speelt	  zo	  in	  op	  een	  tijd	  waarin	  financiële	  middelen	  beperkt	  
zijn.’	  

	  
Het	  succes	  van	  VeleHanden	  blijkt	  vooral	  uit	  het	  grote	  enthousiasme	  waarmee	  de	  
vrijwilligers	  meewerken.	  Sinds	  de	  lancering	  hebben	  zich	  bijna	  1.000	  vrijwilligers	  
aangemeld	  en	  zijn	  er	  ruim	  150.000	  documenten	  toegankelijk	  gemaakt.	  
	  
	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie:	  
Op	  www.velehanden.nl	  is	  een	  uitgebreide	  persmap	  beschikbaar	  met	  daarin:	  	  
-‐beeldmateriaal	  op	  hoge	  resolutie	  
-‐toelichtende	  teksten	  bij	  het	  project	  
-‐verschenen	  publicaties	  over	  VeleHanden	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  en	  voor	  interviewverzoeken	  neemt	  u	  contact	  op	  met:	  
-‐Ellen	  Fleurbaay	  (projectleider)	  
pers@velehanden.nl	  |	  020	  25	  11	  700	  
	  


