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1. Samen komen we verder
2. Netwerk aan de basis
3. Zichtbare resultaten



“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

• Samenwerking in het Netwerk 
Digitaal Erfgoed sinds 2015

• Gericht op vergroten vindbaarheid 
en zichtbaarheid 

• Kennisdeling, kennisbevordering en 
gemeenschappelijke tools

• Uitvoering van de strategie in het 
Netwerk Digitaal Erfgoed

Meer lezen: www.netwerkdigitaalerfgoed.nl



Een divers netwerk

Bronnen: Musea: Het culturele leven, SCP 2018; Archieven: Wikipedia; Bibliotheken: opgave 
KB van 20 mei 2021; Websites: Nulmeting Bereik Digitaal Erfgoed, GfK 2017; Historische 
verenigingen en erfgoedgemeenschappen: Wat hebben mensen met cultuur, SCP 2021; 
Portalen: eigen telling NDE

In totaal 1560 erfgoedinstellingen:

● 262 (audiovisuele) archieven
● 50 bibliotheken
● 616 musea 
● 500 historische verenigingen
● 132 erfgoedgemeenschappen (immaterieel)

Er zijn 2029 websites die cultureel erfgoedinformatie aanbieden.

Waaronder 41 portalen (clusters van erfgoedinformatie):

● 17 thematische portalen (WOII, mode, Delfts aardewerk,...)
● 3 biografische portalen (personen)
● 13 regionale portalen (provincie, streek)
● 8 landelijke/internationale portalen



Gemeenschappelijke basis : Nationale Strategie Digitaal Erfgoed







2. Netwerk aan de basis



Gemeenschappelijk tools

• Te vinden in de NDE Erfgoedkit, de 
digitale toolbox voor erfgoed

• Nu betaversie, vanaf de zomer 
definitieve versie met meer dan 100 
tools

• Alle tools ondersteunen de 
uitvoering van de Nationale 
Strategie Digitaal Erfgoed

• Hulp via bijvoorbeeld de digitaal-
erfgoed-coaches

Meer weten: www.erfgoedkit.nl





Zelfscan Digitaal Erfgoed

• Wil je weten hoe jouw organisatie er 
staat op het gebied van Houdbaar / 
Bruikbaar / Zichtbaar? 

• Doe dan de Zelfscan Digitaal 
Erfgoed

• Ontwikkeld door erfgoedinstellingen 
in het Netwerk Digitaal Erfgoed

Meer weten: www.zelfscandigitaalerfgoed.nl





Stimuleren 
deskundigheidsbevordering





3. Zichtbare resultaten





Publiek kennis laten maken met 

Nederlands rijke, verbonden, digitale 

collecties.

En daar waar het publiek daadwerkelijk 

al actief is.

.

.



Routing publiek

Social post
Geheugen van Nederland

Website
Geheugen van Nederland

Website
Deelnemende instelling



Thea Goossens

Zoiets zouden ze een tv 

programma van moeten maken, 

zodat we mee kunnen genieten 

van de ontdekkingstocht van zulke 

mooie huizen

519



Bereik sinds juli 2020

4 miljoen mensen bereikt met de 

campagne

3.5 miljoen engagements op social 

posts

Meer dan 3 miljoen video’s bekeken op 

onze social kanalen

.

.

.

20.000 volgers op facebook en 

3.750 op Instagram

.
Meer dan 400.000 link clicks.









Spoorboekje digitalisering
• Het online spoorboekje is een 

samenwerking van het Overleg 
Provinciale Erfgoedinstellingen 
(OPEN), het Landelijk Contact van 
Museumconsulenten (LCM) en de 
digitaal-erfgoed-coaches in het 
kader van het Netwerk Digitaal 
Erfgoed

• Gestructureerde routes passend bij 
eigen uitgangssituatie

• Iedere route bevat concrete stappen 
met tips en links

Meer weten: www.museumconsulenten.nl


