
Verkenning 
‘haalbaarheid 
digitalisering 
erfgoedcollecties’  

Informatie 
bijeenkomst 
 
19 juni 2017 



12.30 uur Inloop met koffie/thee en versnapering (mini sandwiches)             

 

Welkom – Judith Tegelaers – directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland 

 

Resultaten van het onderzoek door Wilbert Helmus - Helmus Advies 

  

Voornemens in 2017, 2018 en 2019 - Tamara van Zwol - consulent Erfgoedhuis Zuid-Holland  

  

Interview over het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland – Evelien Masselink – dagvoorzitter 
Erfgoedhuis Zuid-Holland en Patrick van der Klooster – vice-voorzitter PBCF Zuid-Holland 

  

Presentatie Netwerk Oorlogsbronnen: werken in een netwerk – Tessa Free – communicatie adviseur Netwerk 
Oorlogsbronnen  

  

Break out sessie in groepen  

  

Terugkoppeling groepen en afsluiting door de dagvoorzitter 

 

15.00 uur Einde     

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor de verkenning 

Programma 



Algemene conclusies uit het onderzoek 

1. Behoefte aan: kennis, kennisdeling en aansluiting op 
landelijke ontwikkelingen 

2. Collecties nog onvoldoende digitaal toegankelijk voor 
publiek 

3. Wens om verhalen te delen 
4. Publiek denkt in thema’s 
5. Keuzes maken is lastig 
6. Gebrek aan middelen 
7. Auteursrechten e.d. roepen veel vragen op 
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Hoofdvragen: de antwoorden 

• Behoefte aan (basis)kennis over digitalisering en 
kennisdeling 

• Weinig enthousiasme voor een gemeenschappelijk 
Digitaal Museum; wel voor aansluiting op bestaande 
platforms 

• Een Themafonds Digitalisering in Zuid-Holland 
vergelijkbaar met het Themafonds in Groningen is niet 
wenselijk 
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Aanbevelingen 

Een samengesteld programma voor erfgoedinstellingen dat 
bijdraagt aan: 
• Vergroten kennisniveau 
• Een betere toegankelijkheid van erfgoedcollecties 
• Het vergroten van het publieksbereik 
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Voornemens GS 

• Instellen van een Themafonds Digitalisering 
Erfgoedcollecties Zuid-Holland 

• Steunpunt: vergroten (basis)kennis digitaliseren en 
kennisdelen 

• Digitaal platform   
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Voornemens in 2017-2019 

•    2017:  

• Voorbereiding 'Steunpunt digitalisering' 
• Cursussen digitalisering 

 
• 2018 en 2019:  

• 'Steunpunt digitalisering‘ voor kennis delen: 
cursussen, adviezen en informatiebijeenkomsten 

• Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-
Holland 

• Digitaal platform 
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Sessie 

1. Welke digitaliseringscursus zou u in het najaar van 2017 al 
willen volgen? 
 
2.  Welke onderwerpen (n.a.v. het onderzoek) wilt u als 
eerste op de agenda zien? 
 
3. Wat vindt u belangrijk bij het vormen van een netwerk 
digitalisering? 
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