
Wat de  

4C-roadmap 

voor u 

betekent! 

 

Investeren in digitale curatie 

 

Op weg naar duurzaamheid 

Acties voor curatie-onderzoekers 

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. 

Curatie-onderzoekers 

Degenen met de taak en de expertise om curatie-uitdagingen aan te nemen en om nieuwe methoden en processen te vinden voor lange-termijnbeheer van digitale assets. 

Boodschap Wat Wanneer 
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Bepaal de waarde  

van digitale assets en 

maak keuzes 

Verricht onderzoek naar technieken voor automatische 

selectie en beoordeling, op basis van vastgelegde criteria om 

de waarde van digitale assets te bepalen.  

  

 

  

Vraag en kies 

efficiëntere systemen 

Onderzoek hoe subjectieve beoordeling beperkt kan worden; 

verduidelijk en standaardiseer definities van “baten”. 

Ontwikkel tools die helpen bij de invoering van standaarden.  

  

   

Ontwikkel schaalbare 

diensten en infra-

structuren 

Optimaliseer workflows en ontwerp procedures voor de 

omgang met grote hoeveelheden en/of complexe digitale 

objecten.  

 

  

  

Ontwerp digitale 

curatie als een 

duurzame dienst 

Zet onderzoek naar duurzame businessmodellen voort en 

bestudeer hoe standaardisatie mogelijk is van de variatie in de 

bestaande praktijk.  

  

   

Maak financiering 

afhankelijk van het 

begroten van gehele 

levensduur van assets 

Verbeter methoden om kosten van digitale curatie eenvoudig 

te modelleren en te vergelijken. Verken mogelijkheden om 

kosten gedurende de hele levenscyclus verder te reduceren.  

  

   

Werk samen en wees 

transparant om de 

kosten te reduceren 

Bestudeer, analyseer en rapporteer over het effect van 

samenwerken en van transparant informeren over de kosten 

en baten van digitale curatie.  

 

  

  


