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Stichting	  Digitaal	  Erfgoed	  Nederland	  (DEN)	  heeft,	  aan	  de	  hand	  van	  statistische	  gegevens	  van	  ca.	  
150	  Nederlandse	  erfgoedinstellingen,	  	  de	  recente	  trends	  in	  het	  Nederlandse	  digitale	  erfgoed	  
inzichtelijk	  gemaakt.	  Tussen	  2008	  en	  2014	  hebben	  drie	  Europese	  onderzoeken	  plaatsgevonden	  
die	  de	  ontwikkelingen	  rond	  digitaal	  erfgoed	  duiden:	  NUMERIC	  en	  ENUMERATE	  1	  &	  2.	  DEN	  heeft	  
in	  deze	  onderzoeken	  de	  Nederlandse	  bijdrage	  gecoördineerd.	  Met	  groot	  genoegen	  presenteert	  
DEN	  nu	  een	  publicatie	  met	  observaties	  over	  de	  ontwikkelingen	  in	  Nederland	  sinds	  2008.	  De	  
publicatie	  onderscheidt	  vier	  thema’s:	  	  

1. Digitaliseringsactiviteiten	  
2. Toegang	  tot	  en	  gebruik	  van	  de	  digitale	  collecties	  
3. Duurzame	  toegankelijkheid	  
4. Uitgaven	  aan	  digitalisering.	  

	  
In	  de	  afgelopen	  jaren	  heeft	  DEN	  enkele	  rapporten	  gepubliceerd	  die	  de	  verzamelde	  

statistische	  gegevens	  zonder	  uitgebreide	  toelichtingen	  presenteren.	  Deze	  nieuwe	  publicatie	  
heeft	  een	  meer	  beschouwend	  karakter	  en	  gaat	  in	  op	  vraagstukken	  zoals	  ‘Met	  welke	  snelheid	  
groeien	  de	  digitale	  erfgoedcollecties	  in	  Nederland?’,	  ‘Wat	  wordt	  er	  gedaan	  om	  de	  bruikbaarheid	  
van	  ons	  digitaal	  erfgoed	  voor	  toekomstige	  generaties	  veilig	  te	  stellen?’	  en	  ‘Welke	  financiële	  
middelen	  kunnen	  we	  relateren	  aan	  de	  zorg	  voor	  digitale	  collecties?’.	  Naast	  opvallende	  trends	  
gaat	  DEN	  ook	  in	  op	  het	  belang	  van	  kwantitatief	  onderzoek	  voor	  het	  erfgoedveld	  en	  de	  methodiek	  
van	  het	  Europese	  onderzoek.	  	  	  

De	  volledige	  Europese	  dataset	  en	  alle	  begeleidende	  documentatie	  over	  de	  onderzoeken	  
zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  www.enumerate.eu	  en	  via	  www.den.nl.	  

De	  publicatie	  wordt	  gepresenteerd	  op	  de	  derde	  dag	  van	  de	  Week	  van	  het	  Digitaal	  
Erfgoed:	  donderdag	  12	  maart	  in	  de	  Winkel	  van	  Sinkel,	  te	  Utrecht.	  	  

Over	  DEN	  
DEN	  werkt	  sinds	  1999	  voor	  de	  erfgoedsector,	  kent	  het	  veld	  goed	  en	  heeft	  zich	  bewezen	  als	  een	  
betrouwbare	  partij	  in	  de	  discussies	  en	  activiteiten	  over	  een	  nationale	  infrastructuur	  voor	  
digitaal	  erfgoed.	  DEN	  is	  het	  Nederlandse	  kenniscentrum	  voor	  digitaal	  cultureel	  erfgoed.	  Vanuit	  
deze	  rol	  zet	  DEN	  zich	  in	  voor	  duurzame	  beschikbaarheid	  van	  digitaal	  cultureel	  erfgoed	  ten	  
behoeve	  van	  de	  kennissamenleving.	  DEN	  bevordert	  samenwerkingen	  tussen	  erfgoedinstellingen	  
in	  digitale	  infrastructuren	  en	  legt	  daarbij	  de	  nadruk	  op	  efficiëntie,	  waardecreatie	  en	  
vraaggerichtheid.	  DEN	  doet	  dit	  onder	  andere	  door	  versterking	  van	  statistische	  kennis	  over	  het	  
digitaal	  erfgoed.	  	  

Start	  nieuwe	  ENUMERATE	  onderzoeksronde	  
De	  week	  voorafgaand	  aan	  de	  Week	  van	  het	  digitaal	  erfgoed	  is	  de	  nieuwe	  ENUMERATE	  
onderzoeksronde	  van	  start	  gegaan.	  Met	  de	  presentatie	  van	  de	  publicatie	  zullen	  alle	  Nederlandse	  
instellingen	  worden	  opgeroepen	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  deze	  nieuwe	  onderzoeksronde.	  Zonder	  
hun	  bijdrage	  is	  het	  in	  de	  toekomst	  niet	  mogelijk	  om	  de	  ontwikkeling	  in	  de	  erfgoedsector	  te	  
blijven	  monitoren.	  	  
	  



======================================================================	  

Noot	  voor	  de	  redactie	  
	  
De	  gratis	  publicatie	  is	  verspreid	  op	  de	  Week	  van	  het	  Digitaal	  Erfgoed	  en	  kan	  vanaf	  12	  maart	  
aangevraagd	  worden	  bij	  DEN	  via:	  communicatie@den.nl.	  Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  
publicatie	  kunt	  u	  DEN	  op	  hetzelfde	  mail	  adres	  bereiken.	  	  
	  

Interessante	  websites	  met	  meer	  informatie	  
• DEN	  Digitale	  Feiten	  rapporten	  -‐	  http://erfgoedenlocatie.nl/wp-‐

content/uploads/2010/12/20093101_DEN_digitale_feiten.pdf	  (2008);	  
http://www.den.nl/nieuws/bericht/3952	  (2011-‐2013)	  
http://www.den.nl/nieuws/bericht/4384/	  (2013-‐2014)	  

• Enumerate	  –	  http://www.enumerate.eu/	  	  
• Week	  van	  het	  Digitaal	  Erfgoed	  -‐	  http://weekvanhetdigitaalerfgoed.nl/dag-‐03/	  	  

	  


