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Duurzame ontsluiting 

Deelonderzoek binnen Archipel:

“organisatorische en beleidsmatige 

aspecten van duurzame digitale 

bewaring en ontsluiting”
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Doel: strategische roadmap

Centrale vragen:

“Hoe begint een instelling 

aan deze uitdagingen?”

“Welke stappen en beslissingen

moeten genomen worden?”
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Digitalisering: een uitdaging
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Waarom een ‘roadmap’?

• Instellingen staan voor dezelfde uitdaging

• De weg is geen rechte lijn…
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Onderzoek en initiatief
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Eén roadmap, vele wegen
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Een mogelijke oplossing?
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Andere wegen
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Andere wegen
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Eén roadmap, vele wegen

………… Collectie geïnventariseerd? Metadata 

analoog of digitaal? Metadata gestructureerd? 

Metadata gestandaardiseerd? Kleine collectie? 

Grote collectie? Homogene collectie qua 

analoge bronformaten? Collectie volledig 

gedigitaliseerd? Niet gedigitaliseerd? Deels 

gedigitaliseerd? Volgens standaarden? Digital 

born formaten? Aandacht voor duurzame 

bewaring? Infrastructuur voor duurzame 

bewaring in huis? Collectie auteursrechtelijk 

beschermd? Deels beschermd? Deels publiek 

domein? Technische kennis in huis? …………
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Het waardenetwerk in Archipel

21



Aandachtspunten op de weg
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Aandachtspunten op de weg

• Samenwerking en coalitievorming

• Bewustzijn, betrokkenheid, kennis 

• Een duidelijk waardenetwerk

• Opslag, beheer, ontsluiting

• Financiering en verdienmodellen

• Een doelgroepspecifieke benadering

• Selectie en reflectie
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Kortom…

• De weg naar duurzame digitale bewaring en 

ontsluiting heeft verschillende paden. 

• Duurzaamheid is een meerledig begrip.

• Er is nood aan een duidelijk waardenetwerk, 

maar dit is een complex en gelaagd netwerk 

met centrale en decentrale spelers. 

• Het landschap is nog in beweging.
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Bedankt.

Vragen?

Eva Van Passel

eva.van.passel@vub.ac.be

http://smit.vub.ac.be

http://archipelproject.be
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