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Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse
samenwerking rond digitaal erfgoed
Inleiding
In 2013 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies Waardeer Samenwerking
- Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen
van Nederlandstalig digitaal erfgoed (download via http://taalunieversum.org/publicaties/waardeersamenwerking) aangeboden aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. Op basis
van dit advies is besloten tot de instelling van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed met als
opdracht antwoorden te formuleren op de volgende drie vragen:
1.

Welke lessen kunnen worden geleerd uit grote digitaliseringsprojecten die worden of zijn
uitgevoerd?

2.

Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale datainfrastructuren?

3.

Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open
data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en
herbruikbaar is?

De eerste twee vragen zijn door de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed beantwoord aan de hand
van twee rapporten. Op dit moment wijdt de commissie zich nog aan de beantwoording van de
derde en laatste vraag van het Comité van Ministers.

Succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking
rond digitaal erfgoed
Dit rapport heeft betrekking op de beantwoording van de vraag naar succesfactoren voor
Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren op basis van het
rapport over de lessen voor de toekomst uit grote Vlaamse en Nederlandse digitaliseringsprojecten uit het verleden. De succesfactoren en bijbehorende beleidsaanbevelingen zijn in drie
clusters bij elkaar gebracht:
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Maatschappelijk belang

1.

De klant centraal plaatsen. Aanbeveling: bij de verdere beleidsontwikkeling rekening
houden met de prestaties van erfgoedinstellingen op het vlak van digitale interactie met
hun klantengroepen.

2.

De kennis van digitaal gebruik en gebruikersgedrag bundelen. Aanbeveling: het onderzoek
naar de impact en het gebruik van digitaal erfgoed intensiveren.

3.

De impact op de samenleving in kaart brengen. Aanbeveling: een helder en gedeeld
waardenkader voor digitaal erfgoed laten ontwikkelen, bij voorkeur in aansluiting op reeds
bestaande kaders voor analoge cultuur en erfgoed.

Werking erfgoedsector
4

Stevige netwerkverbanden installeren. Aanbeveling: met gerichte financiering en
waardering de totstandkoming van een gedifferentieerde netwerkstructuur stimuleren, in
Nederlands-Vlaams verband, met knooppunten waarin kennis en voorzieningen bij elkaar
worden gebracht en van waaruit deze verder worden gedeeld.

5

Contextgevoeligheid vergroten. Aanbeveling: een bij voorkeur gemeenschappelijke
langetermijnvisie ontwikkelen op publiek-private verhoudingen in de sector en op korte
termijn meer flexibiliteit inbouwen in financieringsvoorwaarden zodat beter kan worden
ingespeeld op contextuele ontwikkelingen.

6

Dialoog tussen beleid en uitvoering verzekeren. Aanbeveling: het beleid verder ontwikkelen
in directe dialoog met uitvoerende partijen binnen een gedeeld netwerk, zodat enerzijds
kan worden aangestuurd op duurzame resultaten en anderzijds bewust ruimte kan worden
geboden aan innovatie en experiment, waarvan binnen het gedeelde netwerk kan worden
geleerd en waarmee aansluiting kan worden gezocht op maatschappelijke terreinen zoals
onderwijs en wetenschap.

Internationale inkadering
7

Aansluiten op internationale ontwikkelingen. Aanbeveling: het beleid onderling afstemmen
met de blik naar buiten, met name gericht op het Europese perspectief, en samen actief
deelnemen aan internationale netwerken op het gebied van digitaal erfgoed, teneinde
visies en ervaringen met andere landen uit te wisselen.

8

Verbindingen leggen tussen lokale, nationale en internationale belangen. Aanbeveling: de
betrokkenheid van lokale en regionale erfgoedinstellingen bij de verdere
beleidsontwikkeling garanderen door internationale ontwikkelingen en kansen met ze te
delen en ze te betrekken bij gemeenschappelijke kennis en voorzieningen.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de bovenstaande beleidsaanbevelingen
onderschreven en de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed gevraagd ze nog eens apart onder de
aandacht te brengen van de bevoegde bewindspersonen in Nederland en Vlaanderen, met het
verzoek ze in hun eigen beleid mee te nemen en over de opvolging ervan terug te koppelen via
hun ambtelijke vertegenwoordigers in de commissie.
Het volledige rapport is beschikbaar via http://taalunieversum.org/publicaties/succesfactorenvoor-nederlands-vlaamse-samenwerking-rond-digitaal-erfgoed.
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