
 

Programma Bijeenkomst Netwerk Digitaal Erfgoed 
De toekomst van onze digitale collectie  

 
11 april 2017 – Koninklijke Bibliotheek / DEN / Europeana -  Verdieping 5 Zaal i5-200 
 
Uitgenodigd: 
Landelijke aggregatoren 
Regionale platformen 
Thematische platformen 
 
De basis voor de toekomst van onze digitale collectie zien we in de geleidelijke overgang naar een zo gedistribueerd 
mogelijk netwerk van erfgoedinformatie. Sjors de Valk, informatiearchitect en adviseur van NDE-Bruikbaar geeft een 
toelichting op de uitwerking van de functionele componenten waaruit het gedistribueerd netwerk van 
erfgoedinformatie bestaat. De componenten zijn wij op dit moment - in de vorm van een Proof of Concept – aan het 
concretiseren door de ‘requirements’ te verzamelen.  
 
Het afgelopen jaar hebben we onze visie uitgewerkt met IT-specialisten (onder meer Ruben Verborgh (Universteit 
Gent en IMinds), Herbert van de Sompel (Visiting Professor KNAW/DANS), het knooppunt 
erfgoedsoftwareleveranciers en Europeana. Ook de landelijke domeinaggregatoren waren betrokken bij de uitwerking 
en hebben enkele datasets toegevoegd aan de Proof of Concept. Vanuit Bruikbaar hebben we zoveel mogelijk 
platformen gesproken om een goed inzicht te hebben in de stand van zaken. We presenteren de belangrijkste 
bevindingen. 
 
In het ochtendgedeelte bespreken we de stand van zaken van de PoC en leggen we de opzet en onderdelen van het 
gedistribueerd netwerk uit. Met deze meer theoretische basis gaan we de rest van de dag aan het werk om regionale 
en thematische platformen te plotten op de PoC. We kijken naar de technische kant door onder meer de volgende 
vragen te stellen: hoe kun je profiteren van het gedistribueerd netwerk en de gemeenschappelijke voorzieningen, 
waar sta je nu en hoe kun je de eigen innovatie van het platform stroomlijnen met de landelijke ontwikkelingen. 
Natuurlijk zijn de meer beleidsmatige aspecten ook van belang: hoe verhouden de landelijke ontwikkelingen zich tot 
de eigen plannen en ambities? Hoe kunnen we overlap in investeringen voorkomen, zijn er mogelijkheden om samen 
te werken in de realisatie van het gedistribueerd netwerk. En we willen graag aandacht besteden aan de 
organisatorische kant van het netwerk: hoe kunnen we de samenwerking en afstemming gaan organiseren.   
 
Programma 
9.30   Ontvangst met koffie en thee 
 
10.00  Welkom – Wilbert Helmus, programma coördinator NDE Bruikbaar 
 
10.15 Belangrijkste uitkomsten inventarisatie regionale en thematische platformen –  

Dimitra Atisidis, projectleider Digitale Collectie   
 
10.45 Uitleg Gedistribueerd netwerk van erfgoedinformatie en opzet Proof of Concept, toelichting op functionele 

componenten (gemeenschappelijke voorzieningen) – Sjors de Valk, adviseur NDE Bruikbaar 
 
12.00 Lunch 
 
Interactieve sessies in groepjes: 
12.45 Techniek – Plotten van platformen op de functionele componenten  
13.30 Beleid – Kunnen we ambities en beleid afstemmen, waar liggen prioriteiten? 
14.15  Organisatie – Hoe kunnen we de samenwerking zo goed mogelijk organiseren? 
 
15.00  Vervolgafspraken en afsluiting 
 
15.30 – 16.30  Borrel 
 

 


