
Wat de  

4C-roadmap 

voor u 

betekent! 

 

 

Investeren in digitale curatie 
 

Op weg naar duurzaamheid 

Acties voor beleidsmakers 

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. 

Beleidsmakers, onderzoeksfinanciers, uitgevers, data-eigenaren 

De verantwoordelijken voor het bepalen van aard en kwaliteit van curatie van digitale assets; voor financiering hiervan; en voor het regelen van data-eigenaarschap.  

Boodschap Wat Wanneer 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bepaal de waarde  

van digitale assets en 

maak keuzes 

Stel voorwaarden op voor het beoordelen van de waarde van 

digitale assets als onderdeel van datamanagement en van het 

plannen van curatieactiviteiten. 

  

   

Vraag en kies 

efficiëntere systemen 

Bevorder good practices en training, zodat geïntegreerde en 

gestandaardiseerde diensten en instrumenten voor digitale 

curatie een scherper profiel krijgen. 

  

   

Ontwikkel schaalbare 

diensten en infra-

structuren 

Zorg voor gedeelde en discipline-overstijgende infrastructuren 

om te kunnen profiteren van economies of scale. 

 

  

  

Ontwerp digitale 

curatie als een 

duurzame dienst 

Richt financiële kaders zo in dat duurzame digitale curatie 

wordt gebaseerd op wat zich als kosteneffectief bewezen 

heeft. 

   

  

Maak financiering 

afhankelijk van het 

begroten van gehele 

levensduur van assets 

Stel vast waar het cureren van digitale assets prioriteit heeft. 

Stel in overeenkomsten en contracten de voorwaarde dat de 

curatiekosten worden begroot voor de hele levenscyclus van 

de assets, dus zo lang ze relevant zijn. 

  

  
 

Werk samen en wees 

transparant om de 

kosten te reduceren 

Stimuleer een samenwerkingscultuur om zowel de kosten als 

de baten van digitale curatie beter te begrijpen. 

   

  


