NNN—Naar een Nieuw Nederland
vliegwiel

koppensnellers

Breng het vliegwiel op gang en
verzamel een kleine toegewijde en
betrouwbare kern van journalisten,
redacteuren en pro-ams
(professionele amateurs) die dagelijks
vers:
1) korte stukjes schrijven; en
2) verwijzen naar bronartikelen.

Snel de koppen van relevante
artikelen uit allerlei bronnen door een
community van "journalisten" en
"redacteuren" met een specifiek
aandachtsgebied of verantwoordelijk
voor een bepaalde bron.

feed aggregator
NNN-systeem weeft als interactieve
feed aggregator alle feeds tot één
grote neutrale stroom. Door de tags
van de folksonomie en taxonomie
kunnen lezers zelf bepalen welke
specifieke stromen en artikelen ze
willen zien. De tags werken dan als
filter.
Zo vouwt de informatie zich om jouw
behoefte heen.
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Do the simplest thing that could
possibly work—Ålbert Einstein.

Maak de codex
zelforganiserend en
zelfhelend zodat je er weinig
omkijken naar hebt en het
geheel zonder politie zichzelf
verrijken kan.

Betaalbaar, bewezen, betrouwbaar.

taxonomie
Zet emergentie in om de tags
zelf te taggen. Zo ontstaat als
van nature een hiërarchische
indeling of taxonomie. Je kan
de taxonomie een zetje geven
door in het begin al een setje
meta tags te definëren. Less is
more in dit geval.
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Happinez

Ontwikkel een codex—een
etiquette, ethische waarden
waaraan de gehele schrijvende
community, het gehele
ecosysteem zich aan dient te
houden, ook degenen die
commentaar geven op
artikelen of in fora actief zijn.

Assembleer standaard software
componenten, state-of-the-art—zoals
weblog, wiki, forum of content
management systeem—tot een goed
samenwerkend flexibel geheel.

Snel en eenvoudig te realiseren.
Minimaliseer operationele kosten
door open source oplossingen te
kiezen met een grote developer
community en continuïteit.
Ontwikkel zo weinig mogelijk
software zelf—dat scheelt enorm in
de ontwikkelingskosten en
onderhoud.

software nu
Web 2.0—tags, rss-feeds,
syndication, …
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folksonomie
Elk artikel dat binnenstroomt krijgt
één of meerder "tags" of labels.
Hierdoor ontstaat een folksonomie.
Auteur, redacteur, uitgever en de
NNN-redactie kunnen allen taggen
binnen de codex.

pipes
Professionele uitgevers en
informatiebronnen kunnen
hun artikelstroom (feed) vooraf
taggen en automatisch—via
pipes—dus zonder omkijken,
via rss-feeds doorsluizen naar
NNN.
wiki, forum, polls, votes,
agenda, ideeënmarkt,
investeerders, marktplaats,
startpagine, weblog, rss-feed,
projectplek, communities of
practice, collaborative filtering
(à la Amazon), …

Web 3.0—semantische of smart tags,
grafische visualisatie, geleide
navigatie, …

instrumenten
WordPress—weblog.
MediaWiki—wiki.
MMbase—CMS.
Visualisatie—dropping knowledge,
Aduna.
Pipes—NewsGator, Yahoo Pipes,
planetplanet.org.
Communities—Simple Machines
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