
Wat de  

4C-roadmap 

voor u 

betekent! 

 

Investeren in digitale curatie 
 

Op weg naar duurzaamheid 

Acties voor Curatieprofessionals  

De visie 

Over vijf jaar (in 2020) is het eenvoudiger om 

kosteneffectieve en efficiënte diensten voor digitale 

curatie te ontwerpen of af te nemen, omdat de 

kosten, de baten en de business cases hiervoor breder 

begrepen zullen worden: door alle betrokkenen en in 

alle stadia van het curatieproces. Het modelleren van 

kosten zal deel uitmaken van de planning- en 

beheeractiviteiten van alle digitale repositories. 

 



Zie http://4cproject.eu/rmfeedback voor informatie over de roadmap Investeren in digitale curatie – 

uw feedback is welkom. Zie http://curationexchange.org voor tools die inzicht geven in curatiekosten. 

Curatieprofessionals 

Degenen die primair verantwoordelijk zijn voor de omgang met digitale assets en die beschikken over de kennis van digitale curatieprocessen en -technieken 
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Bepaal de waarde  

van digitale assets en 

maak keuzes 

Lobby bij het management voor passende financiering van het 

selectie- en beoordelingsproces, met de focus op een 

kosteneffectieve praktijk van digitale curatie. 

  

   

Vraag en kies 

efficiëntere systemen 

Zorg voor een gedeeld begrip van wat digitale curatie inhoudt. 

Deel ervaringen met tools en methodes om de instelling te 

helpen bij het opstellen van minimale eisen inzake curatie. 

  

   

Ontwikkel schaalbare 

diensten en infra-

structuren 

Wees realistisch bij het beoordelen of de instelling schaalbare 

diensten en infrastructuren kan leveren; betrek hierbij de 

geschiktheid en kosteneffectiviteit van diensten van derden. 

 

  

  

Ontwerp digitale 

curatie als een 

duurzame dienst 

Werk samen met afnemers van digitale curatiediensten om de 

huidige kosten en baten van deze activiteiten te modelleren.  

  

   

Maak financiering 

afhankelijk van het 

begroten van gehele 

levensduur van assets 

Werk samen met andere instellingen en zet tools in voor het 

bepalen van de kosten en baten van digitale curatie. Ga voor 

het beheer van digitale assets uit van hun gehele levensduur. 

    

 

Werk samen en wees 

transparant om de 

kosten te reduceren 

Besteed resources (tijd, geld) aan het inzichtelijk maken van 

kosten en baten van digitale curatie en deel de bevindingen 

binnen de community. Vraag anderen om hetzelfde te doen. 

   

  


