
Wat de  

4C-roadmap 

voor u 

betekent! 

 

Investeren in digitale curatie 
 

Op weg naar duurzaamheid 

Acties voor ledenorganisaties  

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. 

Leden- en koepelorganisaties 

Degenen die de belangen van lidorganisaties en de bredere community vertegenwoordigen bij het bevorderen van best practices en beleid voor digitale curatie. 
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Bepaal de waarde  

van digitale assets en 

maak keuzes 

Bevorder dat instellingen relaties aangaan waarmee de 

overdracht van digitale assets wordt bevorderd. 

  

   

Vraag en kies 

efficiëntere systemen 

Stimuleer dat de digitale-curatiepraktijk convergeert naar een 

disciplineoverstijgende standaard; help organisaties om 

hiernaar te handelen. Werk samen met dienstverleners en 

gebruikers aan betere systeemspecificaties. 

   

  

Ontwikkel schaalbare 

diensten en infra-

structuren 

Benoem en deel inzichten in de financiële voordelen van 
gedeelde infrastructuur en in het belang om bij planning rekening 
te houden met schaalvergroting. Wees neutraal en betrouwbaar 
terrein voor onderhandelingen over samenwerking. 

 

 

   

Ontwerp digitale 

curatie als een 

duurzame dienst 

Stimuleer activiteiten binnen organisaties met 
promotiemateriaal voor curatieprofessionals. Help 
dienstverleners om hun aanbod  bekend te maken, zodat de 
dienstenmarkt beter wordt. 

    
 

Maak financiering 

afhankelijk van het 

begroten van gehele 

levensduur van assets 

Bevorder het gebruik van instrumenten en methoden voor het 

budgetteren van de hele levenscyclus van digitale assets. Geef 

bekendheid aan good practices. 

    
 

Werk samen en wees 

transparant om de 

kosten te reduceren 

Verzamel en verspreid gegevens over kosten en baten van 
digitale curatie. Kies een neutrale, generieke aanpak om alle 
organisaties te helpen hun curatiekosten te beperken. 
Bevorder een cultuur van vertrouwen bij de leden. 

     


