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Inhoud van deze 
presentatie

● Even voorstellen

– Wat is zim
● Deel 1: verschillende manieren van organiseren

– Per onderwerk, als dagboek, etc.

– Volledig project & GTD flow
● Deel 2: zim aanpassen aan je eigen werk flow

– Werken met bestanden

– Eigen scripts & Plugins
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Even voorstellen: 
zim is een simpele text editor

De meest simpele view: gewoon een 
pagina tekst, een soort van notepad

Full view: een pagina in de context van 
een notitie blok
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Wacht even – wiki was 
toch iets anders...

W
iki
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Wiki is een concept, 
niet een specifieke website

Eigenschappen van een wiki:

● Snel te wijzigen („wiki wiki“ betekent „snel“)

● Simpele tekst formatting, opgeslagen als leesbare tekst 
zonder (te veel) speciale codes

● Structuur met meerdere paginas en hyperlinks (vaak 
met CamelCase)

● Het beste van het „web“ zonder technische rompslomp

Wat betekent „desktop wiki“ dan ?

● Het is een desktop applicatie voor één gebruiker, geen 
publieke website (maar je kunt hem delen..)

https://en.wikipedia.org/wiki/WikiWikiWeb

https://en.wikipedia.org/wiki/WikiWikiWeb
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Zim in een nutshell

Één gebruiker

Een desktop applicatie Structuur met meerdere 
paginas en folders

Tekst bestanden met 
simpele formatting
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Deel 1: verschillende 
manieren van organiseren

● Een notitieboek bij onderwerp

● Een notitieboek bij dag / week / …

● Organiseren met links, checkboxes & labels

● Volledig voorbeeld project structuur & GTD flow

● Terug naar simpel: distraction free editing
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Voorbeeld 1: een notitie-
boek per onderwerp

Simpeler wordt het niet – je maakt een pagina per 
onderwerp: 

● College / werk notities

● Collecties

● ..

Dit is waar ik begon als master student: ik heb een 
sh*t load aan feitjes uit allerlei bronnen om wijs uit te 
worden – hoe pak ik dit aan?

Demo

Start from scratch
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Alternatieven

Outliners: geweldig voor 
brainstorming, schaalt niet voor 
langere, niet-hierarchische notities

Ideaal vim en emacs adepten TomBoy notes: bestond nog niet. 
Sticky notes format voor mij niet 
gestructureerd genoeg

Grafische mindmap tools 
– eigenlijk een outliner

En veel, heel veel, meer ...
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Het doel van zim: 
Maak het simpel, alleen 

complexiteit die jij nodig hebt

● Gewoon een „notitie blok“ met teksts bestanden

● Geen standaard structuur waar je je aan moet 
houden

● Functionele formatting en plaatjes, maar geen 
„office“ applicatie

● Ruimte en tools om je eigen structuur en werk flow 
te bedenken

Vaak is minder software de oplossing, niet meer
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Voorbeeld 2: 
Een dag- of log-boek

Demo

Voeg calendar toe 
aan demo
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Voor sommige informatie is 
tekst alleen niet genoeg

Al deze plaatjes worden met externe tools gegenereert 
op basis van tekst input – zim laat de output zien

Lilypond

Latex

Gnuplot

GraphViz

SeqDiag
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Intermezzo: 
Getting Things Done (GTD)

https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done

● Een populaire „zelf management“ 
methode

● Helpt je nadenken over taken, actie 
lijsten en prioriteiten

https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done
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Hoofd elementen van GTD
● Taken lijsten

– „ik heb nu tien minuten achter de computer, wat kan ik 
doen ?“

– „morgen even de stad in, wat had ik nog nodig“
● „Trigger“ lijsten

– „hier wil ik over een half jaar nog eens aan herinnerd 
worden“

● Lijsten met projecten & lange termijn doelen

– „welke dingen vind ik belangrijk ?“

– Leiden tot nieuwe simpele („actionable“) taken

  Lijstje, lijstjes en nog eens lijstjes
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Daar is vast handige 
software voor!

„GTD software“ geeft meer dan 800.000 hits op google

(Vergelijk: „Mindmap software“ komt op 1.100.000)

Wat is er minimaal nodig om een GTD 
werk flow te realiseren in zim?

Echter, de papieren variant ziet er zo uit:

The „hipster PDA“

http://www.43folders.com/2004/09/03/introducing-the-hipster-pda

http://bulletjournal.com/

http://www.43folders.com/2004/09/03/introducing-the-hipster-pda
http://bulletjournal.com/
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Organiseren met links, 
checkboxes & labels

Kies wat je handig lijkt:

● Links – en back-links !

● Checkbox voor taken, 
dialoog met totaal overzicht 
per notitie boek

● Labels om paginas te 
groeperen op onderwerp, 
persoon, plaats, ...

Demo

Werken met task lists

Hoe je deze elementen gebruikt moet je helemaal zelf weten
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Volledig voorbeeld project 
structuur & GTD flow

Best practices:

● Gebruik de takenlijst plugin voor simpele taken

● Gebruik de logboek plugin voor dag of week 
overzichten, inclusief notulen etc.

● Gebruik diverse paginas voor lijsten met reminders, 
onderwerpen om op terug te komen etc.

● Als je aan meerdere projecten werkt: een sectie 
„projecten“ met materialen per project

Demo
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Terug naar simpel:
distraction free editing
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Zim als kladblok
probeer gewoon wat uit

Paginas & notitie-boeken zijn „goedkoop“ – 
gebruik er zoveel je nodig hebt om wat uit te 
proberen

Bijvoorbeeld om te brainstormen – voor je het 
weet heb je een hele structuur met notities

Of om gewoon wat te schrijven – als het op een 
echt document begint te lijken kun je altijd 
exporteren en met andere tools verder werken
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Deel 2: zim aanpassen 
aan je eigen werk flow

● De mogelijkheden van „free software“

● Werken met bestanden

● Delen met anderen

● Je eigen scripts & Plugins
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The Unix way, „Software Libre“ 
en „Data libre“ 

The Unix way

– Doe één ding en doe het 
goed

– Hergebruik andere tools

– Tekst files als gemene 
delere

Free software, niet alleen 
gratis, maar ook vrij

– Open bron code die je 
kunt aanpassen

– Open data die je mee 
kunt nemen

Software moet voor jou werken, en niets andersom

Dat bereik je alleen door „naden“ te hebben waar je 
tussen onderdelen kunt komen en iets veranderen
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 „Naden“in zim

Je kunt zim op 3 niveaus wijzigen:

● Direct op de bron bestanden – zim ziet de 
wijzigingen en gaat vrolijk verder

● Via „custom tools“ – scripts of andere applicaties 
die vanuit zim worden aangeroepen

● Via plugins – python modules die zim van binnen uit 
veranderen
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Bestanden als „naad“
Benut de rest van je programmas
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Van één naar meerdere 
gebruikers

Mogenlijkheden om samen te werken:

● Volledig gesynchroniseerd: DropBox Owncloud

● Contolled: Version control, Git e.a.

● Statisch: exporteren als website of latex document
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Notities synchroniseren

Omdat zim notities gewoon tekst bestanden zijn, kun 
je met alle standaard synchronistatie oplossingen 
synchroniseren 

● DropBox – geen „vrije“ oplossing, wel makkelijk ...

● OwnCloud

● Jou backup programma of choice hier

Zim is gebouwd in de aanname dat bestanden in de 
achtergrond kunnen veranderen – maar met veel 

mensen aan hetzelfde bestand gaat fout.
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Gecontroleerd delen met 
version control

De laatste generatie version control tool (bijvoorbeeld Git) 
werken gedecentraliseerd: kopieën kunnen verspreid worden 
en naar behoefte weer samengevoegd zonder dat er één 
hooofd kopië hoeft te zijn.

 

Dit is ideaal voor software bron code, maar ook noor notitie 
blokken

● Oude versies van paginas blijven beschikbaar in het archief

● Veranderingen van verschillende personen zijn snel samen 
te voegen 
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Gecontroleerd delen met 
version control

De version control plugin 
can samen werken met:

– Git

– Bazaar

– Fosil

– Mercurial 

Dialoog met versie informatie
Enige ander version control systeem 
werkt ook ! De plugin maakt het 
alleen makkelijker ...
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Een notitieboek delen als 
website

Ook hier zijn verschillende mogenlijkheden:

● Statische HTML door export

● Live server vanuit zim

● CGI-BIN wrapper in webserver

In alle gevallen kun je export templates gebruiken in 
zim

Als je vaker een statitsche website update zou „The 
Unix way“ zijn om een make script te schrijven in 
plaats van elke keer de dialoog te doorlopen...

Demo
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Custom tools

„Custom tools“ zijn scripts of applicaties die direct op de bron 
bestanden werken maar vanuit zim worden aangeroepen. In 
fiete een shortcut in de toolbar.

Voorbeelden van tools in de wiki

● Een “mindmap” creatie tool

● Tekst „re-flow“ door line breaks te verwijderen – bijvoorbeeld 
voor na een copy-paste uit een email 

● Download een website die gelinked is

● Taken uit een pagina doorschuiven naar de pagina voor de 
volgende dag

● Tel woorden in een hele notebook sectie – handig om een 
document te draften met een bepaalde omvange zoals een 
kort verhaal

Demo

https://github.com/jaap-karssenb
erg/zim-wiki/wiki/Text2mindmap-c
ustom-tool

http://zim-wiki.org/wiki
https://github.com/jaap-karssenberg/zim-wiki/wiki/Text2mindmap-custom-tool
https://github.com/jaap-karssenberg/zim-wiki/wiki/Text2mindmap-custom-tool
https://github.com/jaap-karssenberg/zim-wiki/wiki/Text2mindmap-custom-tool
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Intermezzo: Wat is een 
mindmap ?

● Algemene techniek om 
informatie uit te splitsen

● Nuttig voor brainstormen

● Nuttig om je eigen kennis van 
een onderwerp in kaart te 
brengen

● Gebruikt visueel geheugen: 
kleuren, tekeningentjes, etc.

● Handmatig: pak een 
whiteboard

● Software: teveel keus, zie 
bijvoorbeeld freemind
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Plugins

Plugins zijn één stap verder, vooral nuttig om functies 
toe te voegen met interactieve gebruikers interface

● Plugins zijn altijd python modules

● Kunnen in principe elk object in zim veranderen

● Paar „entry points“ een window, een dialoog, of het 
notebook object

Hele lijst standaard plugins in de package, ideeën en 
code voor nieuwe plugins zijn te vinden in de wiki

Demo

Laat standaard plugins zien
Any cool ideas?
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En als je geen affiniteit 
hebt met computer code..

1)Beschrijf je eigen werk flow – opschrijven verhelderd

– Wat is het doel, wat wil je bereiken?

– Wat zijn de logische stappen?

– Welke overzichten heb je nodig?

– Is dat echt alleen voor mij, of generiek toepasbaar?

2)Open discussie met anderen – hoe doen zij dat?

3)Beschrijf stap voor stap wat je nog mist

Zim is een hobby voor mij – hoe precieser de 
omschrijving, hoe makkelijker om snel iets te maken

4)Help met bijvoorbeeld vertalingen en documentatie



Vragen ?Vragen ?
Jaap.Karssenberg@gmail.com

mailto:Jaap.Karssenberg@gmail.com
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Software moet voor jou werken, 
niet jij voor de software

En vaak is minder software een betere 
oplossing dan meer software

Vrije software heeft „naden“ waar je achter 
de schermen kunt kijken


