
ERFGOED EN LOCATIE 
 

Stel je voor dat het mogelijk is om op elk moment, plaats en manier toegang te hebben tot cultureel 
erfgoed. Dat je in je auto kan luisteren naar een verhaal over het historische erfgoed waar je langs rijdt. Of 
dat je via je mobiele telefoon kunt opvragen waar de dichtstbijzijnde stadsgezichten of musea zijn, en 
vervolgens de beste route kan uitzetten langs deze stadsgezichten en musea. Enthousiast thuisgekomen 
verdiep je je via de landelijke website of websites van erfgoedinstellingen die je hebt bezocht. Dit 
projectplan voorziet hierin! 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Door toenemende migratie, globalisering en heterogenisering van de samenleving zijn burgerschap 
en maatschappelijke participatie onder druk komen te staan. De behoefte aan historische kennis en 
inzicht in de eigen identiteit is hierdoor toegenomen. De Raad voor Cultuur stelt in haar meest 
recente beleidsadvies aan de minister dat; “kennis over kunst, cultuur en erfgoed bijdraagt aan dit 
inzicht en van toenemend belang is voor het functioneren van de samenleving.” 1 
 
De Raad voor Cultuur vervat dit in de term ‘cultureel burgerschap’ en stelt: “Burgerschap staat of 
valt met goed geïnformeerde burgers, en in het verlengde daarvan met instellingen die 
onbelemmerd en bemiddelend toegang bieden tot bronnen van cultuur en informatie.”2 
Erfgoedinstellingen hebben de taak cultureel erfgoed te beheren, behouden en beschikbaar te 
stellen.  
 
Aan de vraagkant is de interesse groot. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) 
blijkt 70% van de Nederlandse bevolking historisch geïnteresseerd.3 Bij 62% van de bevolking gaat 
de interesse uit naar de belangrijkste twee thema’s: familie en woonomgeving/locatie.4 Ook vanuit 
de zakelijke wereld bestaat interesse. Het SCP onderzoek toont echter aan dat slechts een fractie 
van het geïnteresseerde publiek momenteel wordt bereikt.5  
 
De inzet van locatieve technologie, die gebruikers op basis van hun locatie relevante informatie 
aanbiedt, geeft uitkomst. Daarmee kan erfgoed overal en altijd ontsloten en op maat aan specifieke 
doelgroepen aangeboden worden. Mobiele telefoons nemen bijvoorbeeld een steeds centralere 
plaats in het dagelijks leven van mensen in. Ze zijn de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot smartphones 
toegerust met internetdiensten, GPS, etcetera. Naar verwachting heeft in 2013 40% van de 
wereldbevolking een smartphone. Dit toenemend gebruik van smartphones maakt het mogelijk en 
noodzakelijk geavanceerde toepassingen voor dagelijks gebruik te ontwikkelen. Het project Erfgoed 
en Locatie zet daarom locatieve technologie in om nieuwe publieksgroepen te bereiken en het 
gebruik van cultureel erfgoed te stimuleren.  
 
De visie achter Erfgoed en Locatie bestaat uit:  
• Kennis en gebruik van cultureel erfgoed biedt meerwaarde; 
• Standaardisatie stimuleert gebruik en daarmee waardecreatie; 
• Burgerparticipatie biedt meerwaarde; 
• Samenwerking biedt schaalvoordeel; 
• Kennisontwikkeling is voorwaarde voor succes; 
• Cultureel ondernemerschap is voorwaarde voor continuïteit. 
 
Missie en doelstelling: De erfgoedinstellingen willen met dit project voorzien in een verbetering van 
de beschikbaarheid van cultureel erfgoed door het gebruik van moderne technologieën. Dit leidt tot 
vergroting van het publieksbereik en gebruik van cultureel erfgoed wat bijdraagt aan de vorming van 
cultureel burgerschap, historisch overzicht en mediawijsheid. 

                                                      
1 Raad voor Cultuur, ‘Innoveren, Participeren!’, 2007 
2 Raad voor Cultuur, ‘Innoveren, Participeren!’, 2007. Pg. 4 
3 SCP, 'Klik naar het Verleden', 2006, pg 29 
4 ITHAKA, 'Gebruikersonderzoek WatWasWaar.nl', 2008, pg 8 
5 DEN, ‘Digitale Feiten’, 2007. Pg. 27-33 
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Subdoelstellingen zijn: 
• Beschikbaarheid collecties vergroten door te investeren in standaardisering van gedigitaliseerde 

collecties en te investeren in de digitalisering van key collecties; 
• De inzetbaarheid van collecties te vergroten door deze te bundelen in een centraal platform; 
• De toegang tot collecties te vergroten door vier toepassingen (user interfaces/webservices) te 

realiseren gericht op het ontsluiten van erfgoed op basis van locatie en tijd: 
o Een landelijke website voor ontsluiting van erfgoed op basis van plaats en tijd; 
o Een kaartapplicatie voor derden; 
o Een mobiele informatiedienst; 
o Functionaliteit voor het maken van mobiele tours/routes. 

• Kennisontwikkeling en -deling om tot succesvolle toepassingen te komen; 
• Gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van de toepassingen; 
• Publieksdeelname binnen de toepassingen mogelijk te maken;  
• Meerwaarde kapitaliseren door samenwerking met zakelijke partners. 
 
Het belang van dit project is gelegen in: 
• Strategische samenwerking tussen de erfgoedsector en private partijen op het gebied van 

erfgoed en de toepassing van locatieve technologie; 
• Cruciale kennisontwikkeling die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van succesvolle locatie 

gebaseerde toepassingen; 
• Realisatie van vier locatie gebaseerde toepassingen met een groot publieksbereik; 
• Bestaande knelpunten worden aangepakt zoals; het versnipperde aanbod qua content en 

technologie, het slechte bereik en de beperkte toegang tot erfgoedcollecties; 
• Het slaan van een brug tussen fysiek en virtueel erfgoed met de inzet van mobiele diensten, 

door publieksparticipatie bij alle toepassingen mogelijk te maken, contactmomenten na gebruik 
in te bouwen en informatie over erfgoedinstellingen, collecties en gebruik te verzamelen, 
analyseren en toe te passen. 

Het totale maatschappelijke surplus van de gekwantificeerde effecten bedraagt �€ 4,5 miljoen. Dit 
afgezet tegen de netto contante waarde van de totale projectkosten van �€ 3,3 miljoen, brengt het 
kosten-batensaldo van het project op �€ 1,2+6 miljoen.7 
 
 
 

Totaal jaar 1 jaar 2 jaar 3 

TOTALE PROJECTKOSTEN €3.610.093 €1.366.400 €1.304.347 €939.347 

Bijdrage ICT-IMPULS €2.527.065 €956.480 €913.043 €657.543 

Dekking ICT-IMPULS als % 70% 70% 70% 70% 

MATCHING €1.083.028 €409.920 €391.304 €281.804 

Matching door  OCW €274.512 €111.777 €146.117 €16.617 

Matching door de Waag Society €94.760 €25.587 €49.587 €19.587 

Matching via STAP (zie onder) €713.756 €272.556 €195.600 €245.600 

Voorinvestering STAP €116.956 €116.956 €0 €0 

Participatie aandeelhouders (instellingen) €225.000 €50.000 €75.000 €100.000 

Klankbordgroep / Stuurgroep €286.800 €95.600 €95.600 €95.600 

Verkoop producten & diensten €85.000 €10.000 €25.000 €50.000 

                                                      
6 De ““+”” weerspiegelt de niet-gekwantificeerde maatschappelijke baten (directe, indirecte en externe effecten). 
7 SEO, KBA Erfgoed en Locatie, 2009 
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ACHTERGROND 

In het kader van het stimuleren van het cultureel burgerschap, het creëren van historisch bewustzijn 
en het trainen van mediawijsheid wordt vanuit de overheid waarde gehecht aan de 
beschikbaarstelling, publieksbereik en -gebruik (publieksparticipatie) van authentieke, betrouwbare 
culturele erfgoedinformatie.  
 
Vanuit de vraagzijde is de interesse hiervoor groot. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) blijkt dat 70% van de Nederlandse bevolking geïnteresseerd is in geschiedenis. 
Familie en leefomgeving zijn daarbij de twee belangrijkste thema’s.8 Vanuit het onderwijs is de 

behoefte aan authentieke en 
betrouwbare historische 
informatie groot. Tot slot bestaat 
een toenemende vraag bij 
zakelijke afnemers. Deze komt 
onder anderen voort uit de 
behoefte aan historische kaarten 
door het in het Verdrag van 
Malta verplicht gestelde 
archeologisch onderzoek bij 
bouwprojecten.9 Een groot deel 
van de geïnteresseerden en 
bepaalde groepen zoals 
jongeren en jong volwassenen 
blijken echter niet of nauwelijks 
bereikt te worden.10 
 
 

Dit project Erfgoed en Locatie, voorziet in het vergroten van de beschikbaarheid, het publieksbereik 
en het gebruik van cultureel erfgoed door de inzet van nieuwe locatieve technologie die het mogelijk 
maakt cultureel erfgoed anyhow (mobiel, navigatiesysteem of desktop), anytime (wanneer je wilt), 
anyplace (buiten en binnen) te raadplegen.  
Daartoe wordt een domeinoverstijgende samenwerking aangegaan binnen het erfgoed tussen 
archieven, musea en bibliotheken en een sectoroverstijgende samenwerking met (private) partijen 
van buiten het erfgoedveld. 

                                                      
8 SCP, 'Klik naar het Verleden', 2006, pg 29 
9 STAP, ‘Verkenning Cultureel Erfgoed en Locatie’, 2009, H de Markt. 
10 SCP, 'Klik naar het Verleden', 2006 
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AANLEIDING 
Uit onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
erfgoedcollecties beperkt tot slecht is.11 Dit geldt ook voor de populairste historische thema’s: familie 
en leefomgeving. Dit komt door: 12 
• De beperkte beschikbaarheid, het versnipperde 

aanbod, slechte vindbaarheid en toegankelijkheid van 
digitaal plaatsgebonden erfgoed13door de solitaire 
aanpak en beperkte kennis en middelen van 
individuele erfgoedinstellingen; 

• De beperkingen op het gebied van geo-standaarden 
die nog niet uitontwikkeld zijn;  

• Beperkingen door het intellectueel eigendom recht die 
het gebruik van ‘off the shelf’ locatieve technologie en 
basiskaarten beperken; 

• De opkomst van locatieve technologie en het ontbreken van maatwerk toepassingen die een de 
zinvolle ontsluiting van erfgoed op basis van locatie en tijd mogelijk maakt; 

• De kennislacune over doelgroepen en hun gebruik van locatieve mobiele technologie die nodig 
is voor het ontwikkelen van succesvolle toepassingen. 

 
Innovatieve locatieve technologie maakt het mogelijk erfgoed op basis van locatie te ontsluiten voor 
een groot publiek, anyhow, anytime, anyplace. Het gaat om een veelvoud14 aan diensten in vijf 
toepassingsgebieden: Navigatie,15 Tracking & tracing,16 Plaatsgebonden Informatie,17 Geo-Sociale 
Netwerken18 en Augmented Reality.19 
 

 
Erfgoedinstellingen hebben twee jaar geleden samenwerking gezocht op het thema 
persoonsgeschiedenis. Als resultaat hiervan wordt komend jaar een landelijke website voor 
historisch familieonderzoek gelanceerd. Nu het op basis van nieuwe technieken mogelijk is erfgoed 
op basis van locatie en tijd te ontsluiten willen erfgoedinstellingen gezamenlijk het thema 
leefomgeving oppakken.  

                                                      
11 DEN, 'Digitale Feiten', 2008, pg 27-33 
12 Projectbureau STAP, ‘Erfgoed en Locatie, 2009. H. Conclusies 
13 Plaatsgebonden erfgoed is al het erfgoed dat aan een locatie gerelateerd kan worden. In praktijk blijkt het om bijna al het erfgoed te gaan. 
14 Op de website ProgramableWeb.com staan anno september 2009 alleen al meer dan 4333 Google maps mashups.  
15 Navigatiediensten: die een gebruiker van A naar B helpen 
16 Tracking & tracing diensten voor het volgen van mobiele objecten en personen 
17 Plaatsgebonden informatiediensten: die het mogelijk maken grote data sets op basis van locatie te ontsluiten en te tonen 
18 Geo-sociale netwerken waar het publiek participeert bij contentcreatie op basis van locatie 
19 Augmented Reality waarbij elementen uit de virtuele wereld (grafische, audio, tekstinformatie etc.) worden samengevoegd met de echte 
wereld om ons heen 
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BELANG  
De grootste belangen van Erfgoed en locatie zijn gelegen in de domeinoverstijgende samenwerking 
tussen erfgoedinstellingen en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor de ontsluiting van 
erfgoed.  
 
Daarnaast is relevant: 
• De strategische samenwerking tussen de erfgoedsector en private partijen; 
• De kennisontwikkeling noodzakelijk voor het ontwikkelen van succesvolle locatie gebaseerde 

toepassingen; 
• Dat op efficiënte wijze een viertal locatie gebaseerde toepassingen met een groot 

publieksbereik worden gemaakt; 
• Dat bestaande knelpunten worden aangepakt zoals; het versnipperde aanbod, het slechte 

bereik en de beperkte toegang tot erfgoedcollecties; 
• Een groter deel van het Nederlandse publiek de weg naar cultureel erfgoed (terug) vindt door 

de inzet van mobiele diensten, publieksparticipatie bij alle toepassingen mogelijk te maken, 
contactmomenten na gebruik in te bouwen en informatie over erfgoedinstellingen, collecties en 
gebruik te verzamelen, analyseren en toe te passen. 

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  
De maatschappelijke relevantie van cultureel erfgoed en specifiek het belang van de toegang tot en 
het gebruik van erfgoed wordt door de Raad voor Cultuur in haar meest recente beleidsadvies aan 
de minister20 uitgewerkt. De Raad signaleert dat door toenemende migratie, globalisering en 
heterogenisering van de samenleving burgerschap en maatschappelijke participatie sterk onder druk 
zijn komen te staan. De behoefte aan historische kennis en inzicht in de eigen identiteit is daardoor 
toegenomen. Kennis van de eigen leefomgeving maakt hier onderdeel van uit. 
 
Bij burgerschap en maatschappelijke participatie ziet de Raad een belangrijke taak voor de 
overheid, inclusief de cultuursector. “Burgerschap en maatschappelijke participatie zijn meer dan 
formele rechten en economische zelfstandigheid. Het zijn zaken die dagelijks moeten worden 
bevochten en waargemaakt. Daarbij spelen cultuur en participatie een cruciale rol.”21  
 
De Raad stelt dat burgerschap staat of valt met geïnformeerde burgers, en in het verlengde daarvan 
met instellingen die onbelemmerd en bemiddelend toegang bieden tot bronnen van cultuur en 
informatie. Daarnaast is een regisserende overheid nodig voor innovatie, het stimuleren van 
participatie en het wegwijs maken van burgers in het publieke domein. 22 

                                                      
20 Raad voor Cultuur, ‘Innoveren, Participeren!’, 2007 
21 Raad voor Cultuur, ‘Innoveren, Participeren!’, 2007. Pg. 13 
22 Raad voor Cultuur, ‘Innoveren, Participeren!’, 2007. Pg. 4, 9 en 12 
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BELEIDSDOELSTELLINGEN OCW 
Minister Plasterk van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft het advies van de Raad voor 
Cultuur vertaald naar vier beleidslijnen23:  
 
1. Innovatie en e-Cultuur: kerndoelen zijn innovatie, digitalisering, medialisering en samenwerking. 

Dit projectvoorstel sluit daarbij aan door: 
• Ontwikkeling van innovatieve locatie gebaseerde technologie die de beschikbaarheid 

van cultureel erfgoed anytime, anyplace, anyhow mogelijk maakt en daarmee het 
publieksbereik van cultureel erfgoed vergroot en nieuwe doelgroepen aanboort; 

• De kapitalisatie van gedigitaliseerde collecties door een investering in de verbetering 
van ontsluitbaarheid / metadatering. 
 

2. Een brede basis voor cultuur, Cultuurparticipatie: kerndoelen zijn: betrekken, drempels 
wegnemen en historisch bewustzijn creëren. Erfgoed en Locatie sluit daarbij aan door: 

• Het bieden van 
makkelijke en 
gebruiksvriendelijke 
toegang tot 
authentieke, 
betrouwbare 
erfgoedinformatie; 

• Publieksparticipatie 
integraal onderdeel te 
maken van alle 
toepassingen die 
ontwikkeld worden; 
 
 
 

3. Mooi Nederland: kerndoelen zijn bestaande kwaliteit van ingericht Nederland respecteren en 
vernieuwing stimuleren. Dit projectvoorstel sluit daarbij aan door: 

• Het bieden van een overzicht van de ontwikkeling van Nederland op het gebied van 
landschap, inrichting, bebouwing en gebruik waarmee een basis voor waardering en 
inspiratie wordt gecreëerd. 
 

4. Een sterke cultuursector. Kerndoelen zijn stimuleren eigen kracht, samenwerking met andere 
maatschappelijke domeinen en cultureel ondernemerschap. Dit voorstel sluit daarbij aan door: 

• Domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking; 
• Het stimuleren van professionalisering door samenwerking; 
• Cultureel ondernemerschap gestalte te geven (zie doelstelling/visie). 

                                                      
23 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ‘Kunst van Leven, Hoofdlijnen Cultuurbeleid’, 2007. Vijf hoofdlijnen cultuuragenda, 1) 
Ruimte voor de top: Excellentie, 2) Innovatie en e-Cultuur, 3) Een brede basis voor cultuur: Cultuurparticipatie, 4) Mooi Nederland en 5) Een 
sterke cultuursector. 
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BELEIDSPROGRAMMA INNOVATIE IN MAATSCHAPPELIJKE DOMEINEN 
Voorliggend project valt op basis van de ICT Agenda 2008-2011 binnen het maatschappelijk domein 
onderwijs & cultuur. Hieronder wordt kort toegelicht hoe dit voorstel bijdraagt aan de 
programmalijnen daarbinnen.  
 
De mate waarin projectvoorstellen een bijdrage leveren aan het met behulp van ICT-toepassingen 
wegnemen van knelpunten rond maatschappelijke vraagstukken: 
• Door het verbeteren van de beschikbaarheid, het publieksbereik en het gebruik 

(publieksparticipatie) van cultureel erfgoed geeft dit project invulling aan ‘cultureel burgerschap’ 
en vergroot daarmee de kennis van de samenleving en daarmee de betrokkenheid; 

• Door authentieke en betrouwbare erfgoedinformatie te presenteren naast web agregated (online 
vergaarde) content en user generated (door gebruikers toegevoegde) content en zo een 
referentiecollectie te bieden die ingezet kan worden bij de training van mediawijsheid. 

 
De mate waarin projectvoorstellen een bijdrage leveren aan het verhogen van m.n. 
arbeidsproductiviteit, in (semi-) publieke sectoren: 
• Door het op toegankelijke wijze online beschikbaar stellen van erfgoedinformatie en collecties 

van (semi-) publieke erfgoedinstellingen wordt de arbeidsproductiviteit van medewerkers van 
deze instellingen verhoogd; 

• Het project heeft een positief effect op de toepassing van standaarden binnen de erfgoedsector. 
Een juiste toepassing verhoogt de productiviteit omdat bv. metadatering in een keer goed 
gebeurt waardoor de uitwisselbaarheid en bruikbaarheid van collecties toeneemt; 

• Het project levert een positieve bijdrage aan de arbeidsproductiviteit door kennisontwikkeling en 
kennisdeling. Door de toepassing van die kennis worden doelmatiger keuzes gemaakt.  

 
Merkbare vermindering van regeldruk en administratieve lasten: 
• Het project levert strikt genomen geen vermindering van regeldruk en administratieve lasten op 

maar vergemakkelijkt wel de toegang tot informatie en diensten waar de (semi-) overheid zorg 
voor draagt. 

 
Merkbare verbetering van dienstverlening van de overheid aan de maatschappij 
(burgers/bedrijven/instellingen): 
• De dienstverlening aan burgers voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van 

cultureel erfgoed wordt verbeterd door de inzet van nieuwe technologie die het mogelijk maakt 
erfgoed op basis van tijd en plaats te ontsluiten, anyhow, anytime, anyplace; 

• De mogelijkheden van samenwerking met zakelijke partners worden in kaart gebracht op basis 
van een marktscan. Praktijkervaring wordt opgedaan door middel van vijf pilots waarbij datasets 
aan zakelijke partners geleverd worden.  

Voorbeeld: het online beschikbaar stellen van een collectie-item kost 20 x zoveel tijd als het 
behandelen van een verzoek om een collectie-item aan de balie. Maar vervolgens raadplegen 
500 bezoekers dit collectie-item online. Een toename van de arbeidsproductiviteit met 1.000 %. 
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VISIE, MISSIE, DOELSTELLING 

VISIE  
De visie achter Erfgoed en Locatie bestaat uit:  
• Kennis en gebruik cultureel erfgoed biedt meerwaarde; 
• Standaardisatie stimuleert gebruik en daarmee waardecreatie; 
• Burgerparticipatie biedt meerwaarde; 
• Samenwerking biedt schaalvoordeel; 
• Kennisontwikkeling is voorwaarde voor succes; 
• Cultureel ondernemerschap is voorwaarde voor continuïteit. 

Kennis en gebruik cultureel erfgoed biedt meerwaarde 
De beschikbaarstelling, publieksbereik en gebruik (publieksparticipatie) van authentieke en 
betrouwbare culturele erfgoedinformatie draagt bij aan het stimuleren van cultureel burgerschap, 
historisch overzicht en mediawijsheid. Allereerst omdat cultureel burgerschap staat of valt met goed 
geïnformeerde burgers, en in het verlengde daarvan met instellingen die onbelemmerd en 
bemiddelend toegang bieden tot bronnen van cultuur en informatie. Ten tweede omdat toegang tot 
historische informatie noodzakelijk is om historisch overzicht te verwerven. Tot slot omdat de 
toegang tot authentieke en betrouwbare culturele erfgoedinformatie in het ‘digitale domein’ 
gegarandeerd moet zijn in aansluiting op de training van mediawijsheid.24 

Standaardisatie stimuleert gebruik en daarmee waardecreatie 
Standaardisatie is een basisvoorwaarde voor kapitalisatie van de maatschappelijke waarde van het 
erfgoed. Hoe vaker cultureel erfgoed gebruikt wordt hoe groter de belevingswaarde. Standaardisatie 
draagt bij aan de uitwisselbaarheid en online publiceerbaarheid van digitale erfgoedcollecties en 
stimuleert daarmee het gebruik en vergroot de belevingswaarde van cultureel erfgoed. 

Burgerparticipatie biedt meerwaarde 
Burgers vergroten de waarde van de digitale collecties van culturele erfgoedinstellingen door: 
• Aanvulling met eigen informatie (user generated content);  
• De verbetering van de vindbaarheid door het toevoegen van trefwoorden (tagging); 
• Het meewerken aan de digitalisering van authentieke bronnen (transcriptie). 

 
Hiermee vergroot burgerparticipatie de bruikbaarheid en daarmee het succes van online 
publiekstoepassingen voor het ontsluiten en gebruiken van cultureel erfgoed. 

Samenwerking biedt schaalvoordeel; 
Samenwerking tussen erfgoedinstellingen biedt schaalvoordeel omdat: 
• Een combinatie van erfgoedcollecties meer gebruiksmogelijkheden biedt;  
• Samenwerking met een consortium van erfgoedinstellingen voor derden interessanter is dan de 

samenwerking met een individuele instelling; 
• Samenwerking een sterkere onderhandelingspositie biedt; 
• Samenwerking grootschalige projecten mogelijk maakt; 
• Samenwerking standaardisatie en professionaliteit afdwingt. 

                                                      
24 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ‘Kunst van Leven’, 2007. Pg 15 
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Kennisontwikkeling is voorwaarde voor succes  
Kennisontwikkeling is bij het bedienen van nieuwe doelgroepen en de ontwikkeling van nieuwe 
producten voorwaarde voor succes. Kennisontwikkeling over doelgroepen, communicatiestrategieën 
en businessmodellen maakt het mogelijk betere producten te ontwikkelen. Zeker wanneer het gaat 
om nieuwe toepassingen zoals mobiele diensten waarbij het kennisniveau over gebruiksgroepen 
nog beperkt is. 

Cultureel ondernemerschap is voorwaarde voor continuïteit 
Het project Erfgoed en Locatie beoogt continuering na de beëindiging van de projectfase. 
Erfgoedinstellingen beschikken niet over de middelen om grootschalige projecten zoals Erfgoed en 
Locatie een vervolg te geven. Het genereren van ‘eigen inkomsten’ is een voorwaarde voor het 
voortbestaan en doorontwikkeling. Binnen de context van de culturele doelstelling van het project 
wordt daarom het ontwikkelen van ondernemerschap zonder winstoogmerk verlangt. Dit wordt 
verwoord in het begrip cultureel ondernemerschap.  

MISSIE 
Het is de taak van erfgoedinstellingen te voorzien in behoud, beheer en de beschikbaarheid van 
cultureel erfgoed. Door Erfgoed en Locatie willen erfgoedinstellingen voorzien in een verbetering 
van de beschikbaarheid van cultureel erfgoed. Door in te spelen op het populaire thema 
locatie/leefomgeving wordt het publieksbereik vergroot en gebruik gestimuleerd op basis van 
innovatieve technologie. 

DOELSTELLING 
Het cultuurbeleid van de overheid is gericht op het stimuleren van cultureel burgerschap, historisch 
overzicht en mediawijsheid. In aansluiting hierop is de doelstelling van het project: het vergroten van 
publieksbereik en gebruik van cultureel erfgoed. Hiermee wordt de meerwaarde gerealiseerd die 
kennis en gebruik van cultureel erfgoed bieden, wat bijdraagt aan de vorming van cultureel 
burgerschap, historisch overzicht en mediawijsheid. Hiertoe richt het project zich op:  

Beschikbaarheid collecties vergroten door: 
• Te investeren in standaardisering (verbeteren geo-metadata) van gedigitaliseerde collecties. 

Hierdoor worden deze uitwissel-, publiceer- en indexeerbaar. Door het toevoegen van locatie 
gegevens krijgen de collecties een extra dimensie die de bruikbaarheid vergroot; 

• Te investeren in de digitalisering van de key collecties die nu nog ontbreken maar nodig zijn 
voor het creëren van een historisch overzicht van de ontwikkeling van het landschap, de 
inrichting en de bebouwing van Nederland. Basisdigitalisering wordt enkel ingezet daar waar dat 
strikt noodzakelijk is. 

De inzetbaarheid van collecties te vergroten door: 
De collecties te bundelen in een centraal platform waardoor de inzetbaarheid wordt vergroot. De 
collecties komen - in meerdere samenstellingen - beschikbaar voor publicatie via gezamenlijke 
platforms en platforms van derden. 
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De toegang tot collecties te vergroten door: 
Vier toepassingen (user interfaces/webservices) te realiseren gericht op het ontsluiten van cultureel 
erfgoed op basis van locatie en tijd. De toepassingen zijn aangesloten op het centrale platform en 
ontsluiten de samengebrachte collecties. De vier toepassingen zijn: 
1. Een landelijke website gericht op het geven van een historisch overzicht van de ontwikkeling 

van het landschap, de inrichting en de bebouwing van Nederland; 
2. Een kaartapplicatie (api) waarmee derden (selecties van) de samengebrachte collecties kunnen 

publiceren en doorzoekbaar maken via hun eigen website; 
3. Een mobiele informatiedienst die het mogelijk maakt op elke plek en op elk moment cultureel 

erfgoed en erfgoedinstellingen in de buurt te lokaliseren, de route daarheen te vinden (TomTom 
principe) en achtergrondinformatie op te vragen; 

4. Functionaliteit voor het maken van routes/tours. Derden zoals erfgoedinstellingen, scholen en 
VVV’s kunnen met deze functionaliteit zelf een tour samenstellen op basis van de eigen en de 
samengebrachte collecties. 

Kennisontwikkeling en kennisdeling 
Om tot relevante en succesvolle toepassingen te komen waarmee nieuwe doelgroepen worden 
bereikt is kennisontwikkeling en -deling met de participanten nodig. Deze vindt plaats door: 
• Een debatcyclus ter stimulering van de strategische visievorming; 
• Kwantitatief gebruikersonderzoek naar wensen en gedrag om invulling te geven aan de te 

ontwikkelen producten, diensten en resultaten te toetsen; 
• Een informatieanalyse om tot een relevant inhoudelijk aanbod te komen voor de te ontwikkelen 

webtoepassingen; 
• Ontwerpstudies voor de ontwikkeling van de user interfaces met eindgebruikers. 
Bij de kennisontwikkeling zal zoveel mogelijk worden aangehaakt bij de activiteiten van en 
samenwerking met kennisinstellingen binnen het erfgoedveld zoals DEN, Erfgoed Nederland, 
Virtueel Platform en Kennisland. 

Publieksparticipatie door: 
• Web 2.0 toepassingen, op basis waarvan publiek zelf informatie kan toevoegen, integraal 

onderdeel te maken van de vier publiekstoepassingen (zie subdoelstelling vier); 
• Gebruikers te betrekken (users as designers) bij de ontwikkeling van de publiekstoepassing 

door deelname aan gebruikersonderzoek en usabilityonderzoek. 

Meerwaarde samenwerking kapitaliseren door: 
• De levering van (selecties van) de totale collectie aan derden zoals zakelijke afnemers als 

hotelsites, etc.: 
• Landelijke publiciteit genereren, in samenwerking met mediapartners zoals Trouw, het ANP, de 

VPRO of ID-TV. 

Cultureel ondernemerschap gestalte geven door: 
• Een discussie over businessmodelvernieuwing met de participanten aan te gaan en op basis 

daarvan een businessmodel en businesscase voor de vier toepassingen uit te werken; 
• Een verkenning uit te voeren naar mogelijke zakelijke samenwerkingspartners en afnemers van 

datasets als onderdeel van de ontwikkeling van het businessmodel; 
• De uitlevering van datasets te starten aan relevante zakelijke partners. 
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DOELGROEPEN 
Het project richt zich zowel op publieke als zakelijke doelgroepen. Erfgoed en Locatie beschikt over 
een aantal onderzoeken onder gebruikers. Voor beide doelgroepen geldt echter dat er te beperkt 
informatie beschikbaar is over gebruikerswensen en -gedrag. Daarom is aanvullend onderzoek 
nodig. De resultaten van deze onderzoeken worden verwerkt in de realisatie van de verschillende 
applicaties. 

Publieke doelgroep 
Bij de keuze van de publieke doelgroepen wordt de volgende strategie gevolgd: 
• Er wordt uitgegaan van de indeling zoals opgesteld door het SCP in o.a. het rapport ‘Klik naar 

het Verleden’ van zeven doelgroepen (zie tabel);  
• Op basis van kwantitatief gebruikersonderzoek worden de profielen uitgewerkt en indien 

relevant bijgesteld; 
• Te ontwikkelen toepassingen worden afgestemd op gebruikersgroepen met een relevant 

gebruikersprofiel. Gebruikers uit deze groepen worden betrokken bij de ontwikkeling van de 
toepassingen. 

 

Doelgroep, % 

bevolking 2008 

Betrokkenheid Interesse 

erfgoed 

Vrije 

tijdsbesteding 

cultuur 

Leeftijd Internet 

vaardigheden 

Inkomen Opleidingsniveau 

Allrounders 

4% - 660.000 

+++ +++ +++ 15 – 45 ++ +/++ +++ 

Kunstminnaars 

8% - 1.320.000 

+++ +++ ++ 45+ + ++ ++/+++ 

Verenigingsleden 

6% - 990.000 

+++ +++ +++ 55+ +/- ++ ++ 

Verzamelaars 

8% - 1.320.000 

+ ++ +++ 55+ - + + 

Snuffelaars 

9% - 1.485.000 

+/- + +/- 15 – 45 +++ ++ +++ 

Cultuuruitje in 

gezinsverband 

16% - 2.640.000 

+ + +++ 6 - 45 / +++ +++ 

Dagjesmensen 

11% - 1.815.000 

+ + ++ 45 - 55 / ++ +/++ 

Schematisch overzicht van de doelgroepsegmentatie door het SCP. 

Zakelijke doelgroep 
Groepen professionals met potentiële interesse zijn: academici, archivarissen, notarissen (900), 
makelaars (7.000), projectontwikkelaars (7.000), ingenieurs, professionele genealogen, en 
journalisten. Hun interesse voor erfgoed en cultuur komt voort uit hun professie. De kennis over 
deze doelgroepen is echter beperkt. Nader onderzoek is daarom nodig. Een verkenning wordt 
extern uitgevoerd als onderdeel van de ontwikkeling van het businessmodel. Op basis van deze 
verkenning worden, indien relevant, diensten en producten ontwikkeld en/of geleverd. 
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AANPAK 

UITVOER 
De projectsturing, het projectmanagement en de technologische ontwikkeling zijn in handen van 
Stichting Archiefprogrammatuur (STAP). Voor de uitvoer worden derden ingezet (zie tijd-kosten-
activiteitenplan). Voor de uitvoer van een aantal onderdelen op het gebied van onderzoek en 
kennisontwikkeling is een samenwerking met Waag Society aangegaan. STAP en Waag Society 
vormen trekkers binnen het erfgoedveld op het gebied van erfgoed en locatie. 
 
STAP bestaat sinds 1989 en is gericht op de realisatie en exploitatie van complexe 
samenwerkingsprojecten van erfgoedinstellingen met een technologiecomponent. De kracht van 
STAP ligt op het gebied van het draagvlak dat zij heeft bij een groot aantal erfgoedinstellingen en de 
ervaring die zij heeft met de inzet van locatieve technologie. Relevante referentieprojecten zijn: 
WatWasWaar.nl25 en WieWasWie.nl.26  
 
Tevens heeft STAP in 2009 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
een verkenning gepubliceerd naar de mogelijkheden van de inzet van locatie gebaseerde 
technologie voor het vergroten van het publieksbereik van cultureel erfgoed.27 
 
Stichting Waag Society is een medialab opgericht in 1994. Waag Society onderzoekt en ontwikkelt 
projecten, pilots en prototypes, waarbij zij gebruik maakt van creatieve technologie voor sociaal en 
culturele innovatie. Als internationaal bekend instituut behoort Waag Society tot de grootste 
creatieve medialabs ter wereld en ontwikkelt nieuwe media en e-cultuur binnen de domeinen zorg, 
samenleving, cultuur en onderwijs. Waag Society hanteert de methode van Creative Research, 
experimenteel interdisciplinair onderzoek waarin kunstenaars, creatieven en gebruikers centraal 
staan en een grote invloed hebben op het eindresultaat: Users as Designers. Relevante projecten 
zijn: Amsterdam Realtime,28 Frequentie 1550,29 Rituelen,30 en 7Scenes.31 
 
Binnen het project Erfgoed en Locatie wordt gebruik gemaakt van de ervaring die eerder is 
opgedaan door STAP, Waag Society maar ook anderen zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

                                                      
25 WatWasWaar.nl is een pioniersproject (gestart in 2005) gericht op het opdoen van ervaring met de ontsluiting van archiefinformatie op basis 
van een web based geografisch informatie systeem. 
26 WieWasWie.nl is een groot samenwerkingsproject gestart in 2008 gericht op historisch onderzoek naar familie en personen. 
27 Zie www.cultureelerfgoedenlocatie.nl 
28 Amsterdam RealTime (www.waag.org/realtime) visualiseerde de alledaagse sporen van Amsterdammers middels PDA’s en GPS realtime in 
het Gemeente Archief (2002) 
29 Frequentie 1550 is een educatieve serious game over Middeleeuws Amsterdam. In dit project stond de balans tussen drie elementen 
centraal: het uitvoeren van opdrachten op locatie, het vertellen van een verhaal en verschillende vormen van gameplay - dit alles met een 
mobiele telefoon en gestuurd door GPS posities van de spelers. 
30 In het project Rituelen worden mensen verleid hun eigen verhaal te vertellen over hun persoonlijke religieus erfgoed en eigen rituelen. Vanuit 
deze verhalen wordt de relatie gelegd naar zowel roerend als onroerend erfgoed in musea, archieven, archeologische vindplaatsen, gebouwen 
en plekken. Door de inzet van, onder meer, locatie gebaseerde mobiele technologie worden deze relaties als een extra betekenislaag over 
onze alledaagse werkelijkheid gelegd 
31 7scenes is een platform voor multi-user realtime gaming met mobiele en locatiegebonden technologie, waarmee Waag Society betaalbare 
mobiele diensten aan de erfgoedsector aanbiedt. 7scenes is onder andere ontwikkeld vanuit de kennis die Waag Society heeft opgedaan met 
de eerder beschreven projecten.  
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Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij: 
• Bestaande ontwikkelingen zoals de resultaten van de Prijsvraag Openbaarheid, Hoe kan het 

beter? uitgeschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap32; 
• Andere platforms zoals KIMOMO, WieWasWie.nl, de Collectiewijzer, het Geheugen van 

Nederland en Beeld en Geluid en projecten zoals Mapit1418 van het Nationaal Archief.33 Een 
toelichting op de platforms is te vinden in bijlage 2. 

 
Voor de technologische ontwikkeling gaat STAP een samenwerking aan met een externe partij. Het 
platform sluit aan op de systemen van de deelnemende instellingen en de platforms van 
strategische partners. Bij de uitvoering zullen andere partijen zover als mogelijk en wenselijk kunnen 
aansluiten. Ze worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de deelresultaten.  
 
PARTICIPANTEN 
Instellingen en organisaties kunnen in verschillende vormen participeren: 
1. Aandeelhouderschap (investeert en beslist mee) 
2. Content leverancier (levert alleen content) 
3. Strategisch partnerschap (met andere platforms) 
4. Kennisontwikkeling en kennisdeling 
5. Afnemer diensten (neemt in de toekomst diensten af) 
6. Zakelijk partnerschap  
7. Ondersteuner van het initiatief (hecht belang aan het project zonder direct te participeren) 
 
Met Waag Society is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Van overige participanten is 
een intentieverklaring verkregen.  
 
CO-CREATIE  
Een van de pijlers van het project is het vroegtijdig betrekken van doelgroepen in het 
ontwikkelproces. Doel hiervan is ideeën te ontwikkelen hoe bestaande technologie op een meer 
persoonlijke en aansprekende manier ingezet kan worden. Cruciaal hierbij is niet van de technologie 
uit te gaan maar van dienstverlening.  
 
Met betrekking tot het ontwerpen van het locatie gebaseerde platform en de bijbehorende diensten 
is grote winst te behalen is door een nauwe samenwerking met de doelgroep. Hierbij zijn methoden 
als co-creatie (onderzoek en workshops waarin de doelgroep deelneemt als gelijkwaardige partner 
en expert van de eigen ervaring) en inclusive design (ontwerpen met de doelgroep in plaats van 
voor de doelgroep) essentieel. 
   
Door eindgebruikers ‘medeontwerpers’ te maken, sluiten resultaten beter aan bij werkelijke 
behoeften en is het draagvlak voor de oplossing groter. Naast het uitvoeren van op inspiratie en 
kennis gericht (behoeften)onderzoek, is ook het (gezamenlijk) ontwikkelen van pilots en prototypen 
onderdeel van het proces. Dit houdt in dat het projectteam gedurende het project een persoonlijke 
band zal opbouwen met een groep vertegenwoordigers uit de doelgroep, en dat we niet alleen 
zullen spreken met de deelnemers maar hen ook zullen betrekken in de ontwikkeling van 
prototypes. 
 

                                                      
32 Het gaat om het project ‘Cultureel Historische Informatie via Toegevoegde Realiteit’ (winnaar 10.000 euro) en ‘Platform voor 
cultuur(historische) informatie Realiteit’ (winnaar 2.500 euro) 
33 Het project Mapit1418 heeft tot doel foto’s uit de Eerste Wereldoorlog te koppelen aan locatie. 



  

 15 van 39 Locatie en Erfgoed 
 

Het is de ervaring van Waag Society dat het co-creatieproces de meeste waarde heeft als, naast 
vertegenwoordigers van de doelgroep, vertegenwoordigers van de desbetreffende sector(en) en de 
projectpartners gezamenlijk in workshops werken aan projectresultaten, mede de inzichten creëren 
en de kansen ontwikkelen. Dit is niet alleen een inhoudelijke maar uitdrukkelijk ook een strategische 
exercitie. Bij het ontwikkelen van inzichten en het formuleren van kansen is het van wezenlijk belang 
dat het perspectief van organisaties uit het veld meetelt. 

FASERING 
Het project kent een doorlooptijd van 3 jaar. In deze periode worden een centraal platform en vier 
toepassingen ontwikkeld (zie Productontwikkeling). Elk traject kent drie majeure go / no go’s: 
1. Na planontwikkeling (ondergebracht bij kennisontwikkeling); 
2. Na bèta release; 
3. Voor release versie 1.0. 

 
Is een stap niet akkoord, dan wordt niet aangevangen met de volgende ontwikkeling. 
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Europese aanbesteding*                       

ontwikkeling Functioneel Model (onderdeel 

aanbesteding)                     

bouw platform                      

ontwikkeling landelijke website                     

ontwikkeling api                     

ontwikkeling mobiele informatiedienst                     

ontwikkeling tours                     

kennisontwikkeling                       

* De Europese aanbesteding vind plaats op basis van een concurrentiegerichte dialoog.  
go / no go            
0 - bouwfase            
1 - bèta release platform            
2 - release 1.0 platform / bèta release landelijke website 
3 - release 1.0 landelijke website / bèta release api 
4 - release 1.0 api             
5 - bèta release mobiele informatiedienst             
6 - release 1.0 mobiele informatiedienst / bèta release tours  
7 - release 1.0 tours            
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PROJECTRESULTATEN 

Positieve maatschappelijke baten 
Het totale netto consumenten- en producentensurplus van tot dusver door economisch 
onderzoeksbureau SEO gekwantificeerde effecten bedraagt; �€ 4,5 miljoen. De netto contante 
waarde van de totale projectkosten is �€ 3,3 miljoen34. Dit brengt het kosten-batensaldo op �€ 1,2+ 
miljoen. De �“+�” weerspiegelt de niet-gekwantificeerde maatschappelijke baten (directe, indirecte 
en externe effecten).35 

De toegang tot collecties is vergroot door: 
Vier toepassingen (user interfaces/webservices) speciaal gericht op het ontsluiten van cultureel 
erfgoed op basis van locatie en tijd. De toepassingen zijn aangesloten op het centrale platform en 
ontsluiten de samengebrachte collecties. Deze zijn: 
 
1. Een landelijke website gericht op 

het geven van een historisch 
overzicht van de ontwikkeling van 
het landschap, de inrichting en de 
bebouwing van Nederland; 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                      
34 Totale projectkosten verminderd met inflatie. 
35 SEO, KBA Erfgoed en Locatie, 2009 

Scholier: 
Een scholier maakt een werkstuk over de historische ontwikkeling van haar regio: de 
Haarlemmermeer. Zij gaat online, selecteert de relevante regio op de Erfgoed en Locatie website 
en navigeert vervolgens, met gebruik van de geavanceerde tijdbalk, door de verschillende 
tijdsperiodes. Zij vindt documenten van het Noord-Hollands Archief, Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam en de regionale omroep. Zij bewaart een aantal van de gevonden items op haar 
persoonlijke pagina op de website en abonneert zich op de RSS feed van Erfgoed en Locatie  
zodat zij automatisch bericht krijgt als er nieuwe collectie items zijn die aan haar criteria voldoen. 
Zij ziet welke andere gebruikers in hetzelfde materiaal geïnteresseerd zijn en neemt met één van 
hen contact op: een scholier van een ander school in de buurt, die ook een werkstuk maakt.  
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2. Een kaartapplicatie (api) waarmee derden (selecties van) de collecties kunnen publiceren en 
doorzoekbaar maken via hun eigen website; 

 
3. Een mobiele informatiedienst die het mogelijk maakt op elke plek en elk moment cultureel 

erfgoed en erfgoedinstellingen in de buurt te lokaliseren, de route daarheen te vinden en 
achtergrondinformatie op te vragen; 

 

 
4. Functionaliteit voor het maken 

van routes/tours. Derden 
zoals erfgoedinstellingen, 
scholen en VVV’s kunnen met 
deze functionaliteit zelf tours 
samenstellen op basis van de 
collecties die via het platform 
beschikbaar zijn. Vervolgens 
kunnen zij deze tours aan hun 
publiek aanbieden. 

 
 
 
 

Makers van cultuuruitjes met het hele gezin: 
In de herfstvakantie trekt het gezin Jansen een dagje naar Dordrecht en omgeving. Ze maken 
graag culturele dagtochten. Vader Jansen selecteert op zijn telefoon de Mobiele Informatiedienst 
van Erfgoed en Locatie. Hij kan daarmee - via GPS - de alle interessante historische plekken in 
hun directe nabijheid lokaliseren, de route erheen makkelijk bepalen en achtergrondinformatie 
opvragen. Ze kiezen voor een route langs plekken op oude landschapsschilderijen uit de 17de en 
18de eeuw en besluiten onderweg even aan te gaan bij de door andere gebruikers van de Mobiele 
Informatiedienst warm aanbevolen lunchplek in een oude molen. Tijdens de lunch besluiten ze 
een keer naar het museum te gaan waar de schilderijen hangen. Iets wat ze normaal niet zo snel 
zouden doen. 
 

Hotel in de buurt 
Een gerenommeerd hotel in Rotterdam heeft een zeer uitgebreide website waar de gasten terecht 
kunnen om zich vooraf te oriënteren op hun bezoek. Ze vinden er restaurantsuggesties, 
excursies, uittips, etcetera. Van de Rotterdamse musea zijn diverse topstukken te zien op de 
hotelsite. Het hotel heeft deze, door gebruik te maken van de api van de Erfgoed en Locatie 
website, gemakkelijk kunnen plaatsen binnen haar eigen site. Met gebruik van de onderliggende 
kaartinterface, is het eenvoudig voor de hotelgasten vast te stellen hoe hun hotel ligt ten opzichte 
van de musea en hun bezoek alvast een beetje te plannen. Een afbeelding van hun favoriete item 
uit de collectie van het Schielandshuis sturen ze als digitale ansichtkaart door naar de familie 
thuis. 
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De inzetbaarheid van collecties is vergroot door: 
Een opschaalbaar platform waarop de hierboven beschreven applicaties draaien en waarmee de 
collecties van alle deelnemende instellingen worden ontsloten. Hiertoe worden koppelingen gemaakt 
tussen de databases van de instellingen en het platform.  
 

Internationaal bezoek 
Het Centraal Museum in Utrecht wil haar internationale bezoekers graag een tour 
aanbieden die inzicht geeft in het leven en werken van Rietveld in Nederland. In 
samenwerking met het NAi stelt zij op de Erfgoed en Locatie website een tour samen 
waarin het werk van Rietveld in de context van het nieuwe bouwen wordt geplaatst.  
 
Een Amerikaanse student architectuurgeschiedenis loopt de route met haar eigen 
telefoon. Zij kiest de duur en het karakter van de route: ze wil een route van 1 uur met de 
focus op de persoon Rietveld en niet zozeer op de maatschappelijk-historische context. 
De telefoon leidt haar naar verschillende delen van Utrecht. Op haar telefoon luistert ze 
naar een introductie van de curator en bekijkt ze, staande voor het Rietveld 
Schröderhuis, de ontwerpen en schaalmodellen van het huis, en een selectie van de 
bijbehorende collectie objecten van het Centraal Museum. Ter afsluiting van de route 
spreekt zij haar eigen observaties in, die automatisch op de Erfgoed en Locatie website 
geplaatst worden. Op de site beoordelen websitebezoekers de bijdragen van het publiek. 
Haar bijdrage over Rietveld wordt als zeer relevant genoemd. 
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Beschikbaarheid collecties is vergroot door: 
• 900.000 collectie-items zijn meer waard geworden doordat zij uitwisselbaar, publiceerbaar en 

indexeerbaar zijn op basis van locatie; 
• 120.000 nieuwe key collectie-items zijn digitaal beschikbaar gemaakt 

Kennisontwikkeling en kennisdeling is gerealiseerd door: 
• Een cyclus van 6 debatten waarin visievorming centraal staat. Hiermee is de kennis bij de 

deelnemers vergroot, zij vormen nu de ambassadeurs van het project die bijdragen aan het 
creëren van draagvlak; 

• Een kwantitatief gebruikersonderzoek naar wensen en gedrag. De resultaten zijn ingezet bij de 
ontwikkeling van de toepassingen; 

• Een informatieanalyse. De resultaten zijn ingezet bij de ontwikkeling van de toepassingen; 
• Ontwerpstudies naar de ontwikkeling van de user interfaces. De resultaten zijn doorgevoerd in 

de eindproducten. 

Publieksparticipatie is gerealiseerd door: 
• Ontwikkeling van innovatieve interactiemodellen die onderdeel uitmaken van de vier hierboven 

geformuleerde toepassingen.  
• Gebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van de publiekstoepassing door deelname aan 

gebruikersonderzoek, usabilityonderzoek. 

Meerwaarde van samenwerking is gekapitaliseerd door: 
• De levering van (selecties) van de via het platform beschikbare collectie aan derden zoals 

zakelijke afnemers als hotelsites, etc.; 
• Genereren van landelijke publiciteit, in samenwerking met mediapartners zoals Trouw, het ANP, 

de VPRO of ID-TV. 

Cultureel ondernemerschap heeft gestalte gekregen door 
• Een discussie over businessmodelvernieuwing met de participanten te voeren en op basis 

daarvan een businessmodel en businesscase voor de vier toepassingen uit te werken; 
• Een verkenning naar mogelijke zakelijke samenwerkingspartners en afnemers van datasets als 

onderdeel van de ontwikkeling van het businessmodel. 
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BELANGHEBBENDE ANALYSE 

De belanghebbenden binnen het project zijn onder te verdelen in vier vormen van participatie: 
 
1. Meebeslissen (investeerders) - voorbeelden zijn: erfgoedinstellingen zoals archieven, 

bibliotheken en musea 
2. Meedoen (contentleveranciers / content afnemers) - voorbeelden zijn: 

• erfgoedinstellingen en strategische partners zoals KIMOMO van de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, het Geheugen van Nederland van de Koninklijke Bibliotheek, Collectie Nederland 
van het ICN en WieWasWie.nl van STAP; 

• Publiek in de zin van privé personen, verenigingen en sociale netwerken; 
• Zakelijke partijen zoals technologieontwikkelaars , mediabedrijven en 

productiemaatschappijen; 
3. Meedenken (delen van kennis) - voorbeelden zijn: 

• Erfgoedinstellingen en strategische partners 
• Sectorinstituten als DEN, Erfgoed Nederland, Taskforces  
• Gebruikers zoals privépersonen die betrokken worden bij de ontwikkeling van user 

interfaces 
• Zakelijke partners zoals onderzoeksbureaus en technologie ontwikkelaars 

4. Mee weten (afnemers van kennis) – voorbeelden zijn erfgoedinstellingen, strategische partners, 
publiek en zakelijke partners. 

 
Belanghebbende Belang Importantie (laag/medium/hoog) 

Erfgoedinstellingen  • investeerder 

• kennisdeling 

• content leverancier 

• content afnemer 

• afnemer diensten 

• ondersteuner initiatief 

Hoog 

Hoog 

Hoog 

Medium 

Medium 

Medium 

Strategische partners  • kennisdeling 

• content leverancier 

• content afnemer 

• afnemer diensten 

• ondersteuner initiatief 

Medium 

Hoog 

Medium 

Medium 

Medium 

Zakelijke partners • content leverancier 

• content afnemer 

• afnemer diensten 

• kennisdeling 

• product en dienstontwikkeling 

Medium 

Hoog 

Laag 

Hoog 

Hoog 

Publiek • content afnemer 

• content leverancier 

• kennis afnemer 

• afnemer diensten 

Hoog 

Medium 

Hoog 

Laag 

Overheid • realisatie beleidsdoelstellingen Hoog 
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RISICOANALYSE / HAALBAARHEIDS-TOETS 

Risico Waarschijnlijkheid 

van optreden 

(1-5) 

Omvang van 

het risico 

(1-5) 

Score 

(w x o) 

Actie ter voorkoming / beheersing van 

risico  

Personeel  

Vinden geschikte 

projectteamleden  

2 2 4 - werving via openbare vacatures 

Kennisvernietiging bij 

vertrek projectteam 

leden 

2 4 8 - voorkomen single points of knowledge 

Organisatorisch 

1 Betrokkenheid 

deelnemers 

4 4 16 - afsluiten deelnemerscontracten 

- betrekken bij planontwikkeling 

- kennisdeling 

- focus op communicatie 

2 Onduidelijkheid over 

verantwoordelijkheid 

2 5 10 - Instelling van een projectteam dat de 

eindverantwoordelijkheid draagt 

- Samenwerking vastleggen in 

deelnemerscontracten 

Planning niet halen 4 4 16 - Technische partner vinden die opdracht aan 

kan 

- Gefaseerde aanpak 

- Duur subsidiebeschikking 

Technisch 

Project verzant want 

te omvangrijk 

3 4 12 - Gefaseerde aanpak 

- Eerst stabiele kern realiseren 

- Dan diensten daarop baseren 

Externe leveranciers 

Vinden van geschikte 

leveranciers 

2 5 10 - werven van potentiële offertekandidaten op 

basis van referenties en ervaring 

- uitgebreide offerte trajecten waarin 

kandidaten vergeleken worden 

Afhankelijkheid van 

leveranciers 

3 4 12 - opsplitsing project in onderdelen, 

offertetraject per onderdeel 

- maatwerk alleen wanneer eigendom in 

eigen handen komt 

Juridisch 

Onduidelijke 

verantwoordelijkheid 

3 3 9 Contractueel regelen via  

- statuten voor de stuurgroep  

- deelnemerscontracten en  

- contracten met leveranciers 

Onduidelijkheid over 

eigendom 

3 3 9 Contractueel regelen via  

- deelnemerscontracten en  

- contracten met leveranciers 
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TECHNISCHE ONTWIKKELING 

SOFTWARE ONTWIKKELING 
Op het gebied van technologische ontwikkeling wordt de volgende strategie gevolgd: 
• Er wordt uitgegaan van proven technology;  
• In lijn met de richtlijnen van de overheid heeft open source de voorkeur; 
• Alleen closed source software die meerdere leveranciers kent wordt ingezet; 
• Bij maatwerk wordt het eigendom verkregen. 
 
Uitgangspunten bij de ontwikkeling van het basis platform zijn: 
• Een modulaire opbouw; 
• Gedistribueerde data -opslag, -ontsluiting en –beheer; 
• Maximale flexibiliteit bij data -opslag, -ontsluiting en –beheer; 
• Gestandaardiseerde toegankelijkheid en ontsluiting. 
 
De technologische ontwikkeling wordt aanbesteed middels een Europese aanbesteding.  

TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING 
De vernieuwing binnen het project betreft het afstemmen/aanvullen van de functionaliteit van reeds 
bestaande locatieve technologie op content (erfgoed) en gebruikerswensen. 
 
Bij het ontwikkelen van de landelijke website en de kaarttoepassing voor derden gaat het om het 
ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke user interface waarbij de gecombineerde toepassing van 
functionaliteit voor de (grafische) ontsluiting van informatie (erfgoed) op basis van zowel tijd en 
plaats is uitgewerkt. Hierdoor kan een gebruiker binnen een oogopslag zien welke locatie relevant is 
voor een erfgoedobject maar ook welk tijdvak. De complexiteit van dit onderdeel zit in het 
weergeven van een complexe dataset binnen een simpele kader.  
 
De complexiteit van de dataset bestaat uit de combinatie van: 
• Verschillende hedendaagse kaarten (satellietbeelden, wegenkaart, topografische kaart) die als 

referentiekaart worden ingezet, in combinatie met: 
• Historische kaarten uit verschillende tijdvakken (reeksen topografische, militaire en 

topografische kaarten), zie als basiskaart worden ingezet, in combinatie met; 
• Rasterbestanden (luchtfoto’s en plaatselijke historische kaarten die in te passen zijn in het 

kaartbeeld) die worden geprojecteerd over de basiskaarten, in combinatie met: 
• Puntdata en vectoren (audiovisuele bestanden, teksten, etc.) die op basis van coördinaten aan 

de kaart worden gekoppeld en eventueel daar overheen worden geprojecteerd. 
 
Zie volgende pagina voor schematische weergave:
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Bij het ontwikkelen van de mobiele informatiedienst en tours gaat het om het ontwikkelen van 
functionaliteit die aanluit op de wensen van gebruikers op een bepaalde locatie. Hierbij moet 
gedacht worden aan: 
• De juiste dosering van informatie binnen de kadrering van een klein scherm; 
• De juiste timing van informatie bij de tours; 
• Het automatisch genereren van relevante informatie in relatie tot de plek en oriëntatierichting. 

TOEPASSING STANDAARDEN 
Bij de toepassing van standaarden wordt aansluiting gezocht bij de standaarden van DEN en de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Uitgangspunt is dat de toepassing van standaarden integraal 
onderdeel uitmaakt maar geen barrières mogen opleggen voor informatie-uitwisseling. 
 
Het aanbod van plaatsgebonden erfgoed aan het centrale basisplatform zal bij voorkeur op basis 
van gangbare standaarden als GML of IMKICH plaatsvinden. Maar indien nodig wordt data-
uitwisseling op basis van coördinaten, postcode etc. ook mogelijk gemaakt. Het omzetten naar een 
centrale standaard – conform bestaande standaarden – gebeurt binnen het centrale basisplatform. 
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NORA 
De NORA geeft richtlijnen voor inrichting van de elektronische overheid. NORA is binnen dit project 
niet verplicht maar wordt wel gevolgd. Relevante aspecten zijn: 
 
Contact met de overheid  
Het samenbrengen van data erfgoedinstellingen en user generated content maakt integraal 
onderdeel uit van de projectopzet. Om het ‘traceren’ van authentieke erfgoedinformatie mogelijk te 
maken wordt de informatie zondanig gestructureerd, uitgewisseld en gepubliceerd dat de herkomst 
altijd duidelijk is. Hiermee draagt het project bij aan een betrouwbare overheid.  
 
Dienstverlening via Internet  
Het project realiseert een webtoegang tot een gecombineerde locatiegebonden erfgoedcollectie van 
meerdere erfgoedinstellingen. 
 
Ontsluiting en archivering van overheidsinformatie  
Het project sluit aan bij de aanpak van eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik: onderlinge 
collectie-uitwisseling staat centraal.. Het project stimuleert de daadwerkelijke toepassing van 
“persistant identifiers”, een unieke ID (Universally Unique Identifier-UUID) door instellingen. 
 
Onderlinge informatie-uitwisseling  
Het project realiseert een centraal platform voor het localiseren en distribueren van plaatsgebonden 
erfgoed. De vier ontwikkelde toepassingen (webservices) ontwikkeld binnen het project en 
toepassingen van derden kunnen op basis van de samengebracht informatie functioneren. Open 
standaarden voorzien in de uitwisselbaarheid van de data tussen platform, toepassingen en 
eventueel andere platforms. 
 
Basisregistraties  
Daar waar relevant wordt gebruik gemaakt van basisregistraties zoals de basisregistratie Adressen 
en Gebouwen en de basisregistratie Kadaster. 
 
Zoeken en vindbaar maken van informatie  
De vindbaarheid en het bruikbaarheid van erfgoed op basis van locatie en tijd staat centraal bij de 
ontwikkeling van toepassingen de beoogde toepassingen. De focus ligt op de eindgebruikers 
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INTELLECTUEEL EIGENDOM 

DATA ERFGOEDINSTELLINGEN 
Van rechtswege behoort het beheer en behoud van plaatsgebonden erfgoed tot de taken van de 
deelnemende erfgoedinstellingen. Daarom blijven deze instellingen verantwoordelijk voor het beheer 
en behoud van deze data, ook in digitale vorm. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid op het 
gebied van intellectueel eigendom bij de deelnemende instellingen zal blijven liggen. Vrijwaarding 
van de STAP tegen eventuele claims zal contractueel geregeld worden. Daarnaast zal de 
beschikbaarstelling en doorlevering via het platform van de digitale data ook contractueel geregeld 
worden. 

USER GENERATED CONTENT 
Door een gebruikersovereenkomst worden rechten en plichten aangaande user generated content 
geregeld. Het Creative Commons licentiemodel (http://creativecommons.nl/) is hierbij uitgangspunt. 
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PROJECTMANAGEMENT 

De uitvoer van het project is in handen van Stichting STAP. Voor de realisatie van een aantal 
projectonderdelen is een samenwerking aangegaan met Waag Society. Voor de uitvoer van deze 
onderdelen (zie activiteitenplan) is Waag Society verantwoordelijk. 
 
Voor de realisatie van het project wordt bij STAP een speciaal projectteam opgebouwd. Het 
projectteam consulteert zowel deelnemers als gebruikers via de stuurgroep en werkgroepen. Het 
projectteam wordt ondergebracht bij Projectbureau STAP. Het STAP-bestuur controleert het project 
op afstand via de stuurgroep. 
 
Projectorganisatie STAP 

Naam Organisatie Rol 

Projectorganisatie STAP  Verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoer van het project.  

- Controle op afstand door bestuur via stuurgroep 

Projectorganisatie  WAAG Verantwoordelijk voor uitvoer bepaalde projectonderdelen 

Erfgoedinstellingen Beheerders van digitaal erfgoed - Gebruikers van het platform (deelnemer) 

- Dataleverancier 

- Data controle (moderator) 

- Data beheerder  

- Kennis leveranciers 

- Participatie bij planontwikkeling (via klankbordgroep) 

- Participatie waar mogelijk bij uitvoer (op losse projectonderdelen) 

- Controle en evaluatie (via stuurgroep en klankbordgroep) 

Bezoekers Vertegenwoordigers van 

bezoekers / privé personen 

- Gebruikers van het platform (consument) 

- Data leveranciers (prosuming) 

- Controle data (moderator) 

- Kennisdeling (wiki / blogs) 

- Participeren bij planontwikkeling (via testpanels) 

- Participeren bij tests en evaluatie (direct via gebruikerstest / 

enquête) 
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Projectteam 

Naam Organisatie Rol 

Programmamanager Stichting stap - Legt op basis van planontwikkeling en evaluatie verantwoordelijkheid af aan 

de stuurgroep en financiers 

- Stuurt de planontwikkeling aan. 

- Stuurt de projectleider aan 

Programmamanager Waag Society - Borgt overal projectvisie en aansluiting met partners 

- Bewaakt de planontwikkeling voor  bepaalde projectonderdelen 

- Bewaakt aansluiting van Erfgoed en Locatie met ontwikkelingen in de sector 

 

projectleider Stichting stap - Stuurt het projectteam aan 

- Stuurt technologische ontwikkeling aan 

- Controleert de voortgang en uitvoer van het project 

- Onderhoudt het contact met de deelnemers en opdrachtnemers 

- Is verantwoordelijk voor de traffic van informatie en documenten 

- Assisteert bij de planontwikkeling. 

Projectleider Waag Society - Verantwoordelijk voor de uitvoer van de delen van de applicatieontwikkeling 

- Verantwoordelijk voor de ontwikkeling  en uitvoering van de debatcycli 

- Is verantwoordelijk voor de informatieanalyse 

- Verantwoordelijk voor afstemming van werkzaamheden Waag Society met 

overige leden van het projectteam 

- Rapporteert over voortgang werkzaamheden Waag Society 

 

Businessmanager Stichting stap - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het businessmodel 

- Is verantwoordelijk voor de vertaling van het businessmodel en de 

communicatiestrategie naar een business en communicatieplan 

- Is verantwoordelijk voor de implementatie van het business en 

communicatieplan 

Collectiemanager Stichting stap - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een informatieanalyse 

- Is verantwoordelijk voor de implementatie van de informatieanalyse 

- Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van website 

Medewerker 

communicatie  

Stichting stap - Is verantwoordelijk voor de online informatievoorziening 

- Onderhoudt het contact met bezoekers 

- Onderhoudt contacten met de pers 

- Draagt zorg voor de uitvoer van het communicatieplan 

- Organiseert bijeenkomsten 

Contentmanager Stichting stap - Controleert op termijn de hosting en het beheer van het platform 

- Assisteert en verzorgt de fysieke plaatsing van content online 

- Monitort de aanwas van content 

- Beheert het datamodel 

- Kent rechten toe binnen het online systeem 

Officemanager Stichting stap - Organisatorische ondersteuning 
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TIJD-KOSTEN-ACTIVITEITENPLAN 

  Omschrijving Resultaat Q Prijs Totaal jaar 1 jaar 2 jaar 3 Uitvoer 

 
 
1 KENNISONTWIKKELING 

       
 

€249.361 

 
 

€167.361 

 
 

€41.000 

 
 

€41.000 

  

1.1 kwantitatief gebruikersonderzoek behoeften document 1 €25.000 €25.000 €25.000 €0 €0 extern 

1.2 marktscan behoefte erfgoedinstellingen document 1 €21.361 €21.361 €21.361 €0 €0 extern 

1.3 verkenning mogelijkheden erfgoedsector en locatie document 1 €40.000 €40.000 €40.000 €0 €0 STAP 

1.4 
debat-cyclus meetings / visievorming 

rapportage 6 €8.000 €48.000 €16.000 €16.000 €16.000 Waag 

1.5 ontwikkeling businessmodel document 1 €65.000 €65.000 €65.000 €0 €0 extern 

1.6 kwalitatief gebruikersonderzoek behoeften document 1 €25.000 €25.000 €0 €25.000 €0 Waag 

1.7 kwantitatief gebruikersonderzoek resultaten 
document 1 €25.000 

€25.000 
€0 €0 €25.000 extern 

  

REALISATIE       €980.596 €405.596 €470.000 €105.000 

  

 
2 

Voorbereidend traject       €90.000 €90.000 €0 €0 

  

2.1 Europese aanbesteding contract 1 €40.000 €40.000 €40.000 €0 €0 extern 

2.2 ontwikkeling functioneel model document 1 €50.000 €50.000 €50.000 €0 €0 extern 

 
 
3 Realisatie landelijk platform       €195.000 €175.000 €20.000 €0 

  

3.1 technische realisatie software 1 €175.000 €175.000 €175.000 €0 €0 extern 

3.2 gebruikerstest document 1 €10.000 €10.000 €0 €10.000 €0 extern 

3.3 performancetest document 1 €10.000 €10.000 €0 €10.000 €0 extern 

4 Realisatie landelijke website       €205.596 €65.596 €140.000 €0 

  

4.1 verkenning functionele gebruikerswensen  document 1 €17.230 €17.230 €17.230 €0 €0 extern 

4.2 Informatieanalyse document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 STAP / Waag 

4.3 ontwerpstudie user interface  ontwerp 1 €38.366 €38.366 €38.366 €0 €0 extern 

4.4 realisatie test dummy wire frames 1 €20.000 €20.000 €0 €20.000 €0 extern 

4.5 technische realisatie software 1 €100.000 €100.000 €0 €100.000 €0 extern 

4.6 gebruikerstest document 2 €10.000 €20.000 €0 €20.000 €0 extern 

5 

 
 
Realisatie kaartinterface derden (api) 

      

€165.000 €35.000 €130.000 €0 

  

5.1 verkenning functionele gebruikerswensen  document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 extern 

5.2 Informatieanalyse document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 STAP / Waag 

5.3 ontwerpstudie user interface  ontwerp 1 €15.000 €15.000 €15.000 €0 €0 extern 

5.4 realisatie test dummy wire frames 1 €10.000 €10.000 €0 €10.000 €0 extern 

5.5 technische realisatie software 1 €100.000 €100.000 €0 €100.000 €0 extern 

5.6 gebruikerstest document 2 €10.000 €20.000 €0 €20.000 €0 extern 

6 

 
 
Realisatie mobiele informatiedienst 

      

€150.000 €20.000 €120.000 €10.000 

  

6.1 verkenning functionele gebruikerswensen  document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 Waag 

6.2 
Informatieanalyse document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 STAP / Waag 

6.3 ontwerpstudie user interface  ontwerp 1 €25.000 €25.000 €0 €25.000 €0 Waag 

6.4 realisatie test dummy wire frames 1 €10.000 €10.000 €0 €10.000 €0 Waag 

6.5 technische realisatie software 1 €75.000 €75.000 €0 €75.000 €0 extern 

6.6 gebruikerstest document 2 €10.000 €20.000 €0 €10.000 €10.000 Waag 

7 
 
Realisatie mobiele tours 

      
€175.000 €20.000 €60.000 €95.000 

  

7.1 verkenning functionele gebruikerswensen  document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 Waag 

7.2 Informatieanalyse document 1 €10.000 €10.000 €10.000 €0 €0 STAP / Waag 

7.3 Scenario ontwikkeling tours document 1 €25.000 €25.000 €0 €25.000 €0 Waag 

7.4 ontwerpstudie user interface  ontwerp 1 €25.000 €25.000 €0 €25.000 €0 Waag 

7.5 realisatie test dummy wire frames 1 €10.000 €10.000 €0 €10.000 €0 Waag 

7.6 technische realisatie software 1 €75.000 €75.000 €0 €0 €75.000 extern 

7.7 
gebruikerstest document 2 €10.000 €20.000 €0 €0 €20.000 Waag 
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  Omschrijving Resultaat Q Prijs Totaal jaar 1 jaar 2 jaar 3 Uitvoer 

8 SLA (HOSTING & BEHEER) dienst 3 €100.000 €300.000 €100.000 €100.000 €100.000 extern 

9 COMMUNICATIE       €490.000 €190.000 €150.000 €150.000   

9.1 ontwikkeling communicatiestrategie document 1 €40.000 €40.000 €40.000 €0 €0 extern 

9.2 realisatie communicatie middelen producten 3 €100.000 €300.000 €100.000 €100.000 €100.000 extern 

9.3 lancering toepassingen evenement 3 €50.000 €150.000 €50.000 €50.000 €50.000 extern 

10 PERSONEEL EN ORGANISATIE     €264.446 €793.337 €237.844 €277.747 €277.747   

10.1 Juridische ondersteuning dienst 3 €15.000 €45.000 €15.000 €15.000 €15.000 extern 

  Loonkosten STAP                 

10.2 overhead 25% loonkosten dienst 3 €46.031 €138.094 €40.711 €48.692 €48.692 STAP 

10.3 programmamanager (0.4 fte) dienst 3 €41.541 €124.623 €41.541 €41.541 €41.541 STAP 

10.4 projectmanager (0.6 fte) dienst 3 €38.306 €114.919 €38.306 €38.306 €38.306 STAP 

10.5 collectiemanager (0.5 fte) dienst 3 €31.922 €95.766 €31.922 €31.922 €31.922 STAP 

10.6 contentmanager (0.5 fte) dienst 3 €25.538 €76.613 €25.538 €25.538 €25.538 STAP 

10.7 projectmedewerker (0.5 fte) dienst 3 €25.538 €76.613 €25.538 €25.538 €25.538 STAP 

10.8 webredacteur (0.5 fte) dienst 3 €21.281 €63.844 €0 €31.922 €31.922 STAP 

  Loonkosten WAAG                 

10.9 programmamanager  dienst 3 €3.524 €10.572 €3.524 €3.524 €3.524 Waag 

10.10 projectmanager  dienst 3 €15.765 €47.295 €15.765 €15.765 €15.765 Waag 

11 INZET PARTICIPANTEN       €796.800 €265.600 €265.600 €265.600   

11.1 stuurgroep dienst 15 €41.600 €124.800 €41.600 €41.600 €41.600 participant 

11.2 werkgroepen dienst 24 €54.000 €162.000 €54.000 €54.000 €54.000 participant 

11.3 

optimalisatie geo-standaardisatie 

collecties product 900000 €1 €450.000 €150.000 €150.000 €150.000 extern 

11.4 

digitalisering ontbrekende key-

collecties product 120000 €0,50 €60.000 €20.000 €20.000 €20.000 extern 

 
 
DEKKING PROJECTKOSTEN Totaal jaar 1 jaar 2 jaar 3 

TOTALE PROJECTKOSTEN €3.610.093 €1.366.400 €1.304.347 €939.347 

Bijdrage ICT-IMPULSE €2.527.065 €956.480 €913.043 €657.543 

Dekking ICT-IMPULSE als % 70% 70% 70% 70% 

MATCHING €1.083.028 €409.920 €391.304 €281.804 

Matching door  OCW €274.512 €111.777 €146.117 €16.617 

Matching door de Waag Society €94.760 €25.587 €49.587 €19.587 

Matching via STAP (zie onder) €713.756 €272.556 €195.600 €245.600 

Voorinvestering STAP €116.956 €116.956 €0 €0 

Participatie aandeelhouders (instellingen) €225.000 €50.000 €75.000 €100.000 

Klankbordgroep / Stuurgroep €286.800 €95.600 €95.600 €95.600 

Verkoop producten & diensten €85.000 €10.000 €25.000 €50.000 
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    JAAR 1  JAAR 2 JAAR 3 
 
Omschrijving 

 
0 J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J 

KENNISONTWIKKELING  
kwantitatief gebruikersonderzoek behoeften                                                                           
marktscan behoefte erfgoedinstellingen                                                                           
verkenning mogelijkheden erfgoedsector en locatie                                                                           

debat-cyclus meetings / visievorming                                                                           
ontwikkeling businessmodel                                                                           
kwalitatief gebruikersonderzoek behoeften                                                                           
kwantitatief gebruikersonderzoek resultaten                                                                           

REALISATIE 
Voorbereidend traject                                                                           
Europese aanbesteding                                                                           
ontwikkeling functioneel model                                                                           
Realisatie landelijk platform                                                                           
technische realisatie                                                                           
gebruikerstest                                                                           
performancetest                                                                           
Realisatie landelijke website   
verkenning functionele gebruikerswensen                                                                            
Informatieanalyse                                                                           
ontwerpstudie user interface                                                                            
realisatie test dummy                                                                           
technische realisatie                                                                           
gebruikerstest                                                                           
Realisatie kaartinterface derden (api)   

verkenning functionele gebruikerswensen                                                                            
Informatieanalyse                                                                           
ontwerpstudie user interface                                                                            
realisatie test dummy                                                                           
technische realisatie                                                                           
gebruikerstest                                                                           
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    JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 
Omschrijving 0 J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J J A S O N D J F M A  M J 
REALISATIE 
Realisatie mobiele informatiedienst  

verkenning functionele gebruikerswensen                                                                            
Informatieanalyse                                                                           
ontwerpstudie user interface                                                                            
realisatie test dummy                                                                           
technische realisatie                                                                           
gebruikerstest                                                                           
Realisatie mobiele tours 

verkenning functionele gebruikerswensen                                                                            
Informatieanalyse                                                                           
Scenario ontwikkeling tours                                                                           
ontwerpstudie user interface                                                                            
realisatie test dummy                                                                           
technische realisatie                                                                           
gebruikerstest                                                                           

SLA                                                                            
COMMUNICATIE  
ontwikkeling communicatiestrategie                                                                           
realisatie communicatie middelen                                                                           

lancering toepassingen                                                                           
PERSONEEL EN ORGANISATIE  
Juridische ondersteuning                                                                           
Loonkosten STAP 

overhead 25% loonkosten                                                                           
programmamanager (0.4 fte)                                                                           
projectmanager (0.6 fte)                                                                           
collectiemanager (0.5 fte)                                                                           
contentmanager (0.5 fte)                                                                           
projectmedewerker (0.5 fte)                                                                           
webredacteur (0.5 fte)                                                                           
Loonkosten WAAG  
programmamanager                                                                            

projectmanager                                                                            
INZET PARTICIPANTEN  
stuurgroep                                                                           
werkgroepen                                                                           
optimalisatie geo-standaardisatie collecties                                                                           
digitalisering ontbrekende key-collecties                                                                           
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EVALUATIEPLAN 

De voortgang en de afronding van het project wordt op verschillende momenten geëvalueerd aan 
de hand van een aantal vragen en door verschillende partijen.  
 
Timing Factoren ter devaluering Welke vragen beantwoord 

moeten worden 
Methode(n) 

Derde 
kwartaal 
2010 

Kwantitatief 
gebruikersonderzoek 

- biedt het gebruikersonderzoek 
voldoende aanknopingspunten 
voor beleidsbepaling 

- stuurgroep 

Eind 2010 Informatieanalyse - biedt de informatieanalyse 
voldoende aanknopingspunten 
voor de inhoudelijke 
ontwikkeling van de website 

- stuurgroep 

Eerste 
kwartaal 
2011 

Businessmodel - biedt het business model basis 
voor continuïteit 

- stuurgroep 

Tweede 
kwartaal 
2011 

Communicatiestrategie - biedt de strategie voldoende 
basis voor het behalen van de 
doelstellingen 

- toetsing bij de 
klankbordgroep en 
stuurgroep 

Tweede 
kwartaal 
2011 

Functioneel model inclusief 
eerste ontwerp 

- voldoet het plan aan de 
uitgangspunten van het 
projectplan 
- is het ontwerp 
gebruiksvriendelijk 

- Toetsing FM bij 
klankbordgroep 
- Gebruikerstest 
eerste ontwerp 

Derde 
kwartaal 
2011 

Communicatieplan op 
basis van 
communicatiestrategie 

- biedt het plan voldoende 
aanknopingspunten voor de 
uitvoer 

- projectteam 
STAP 

Eind 2011 Bèta versie basisplatform - voldoet het platform aan de 
functionele wensen en 
technische eigen 

- toetsing bij de 
klankbordgroep 
- gebruikerstest 

Medio 2012 Eindversie basisplatform 
bèta versie website en api 

- voldoet het platform en de LBS 
aan de functionele wensen en 
technische eigen 

- toetsing bij de 
klankbordgroep 
- gebruikerstest 

Eind 2012 Definitieve versie website 
en api 
bèta versie mobiele 
diensten en tours 

- voldoet het platform aan de 
functionele wensen en 
technische eigen 

- toetsing bij de 
klankbordgroep 
- gebruikerstest 

Medio 2013 Eindversie versie mobiele 
diensten en tours 

- voldoet de diensten aan de 
functionele wensen en 
technische eigen 

- toetsing bij de 
klankbordgroep 
- gebruikerstest 



  

Projectvoorstel Locatie en Erfgoed         -         Pagina 33 van 39 

 

EXPLOITATIE- EN VERANKERING  

EXPLOITATIE  
Bij de kosten voor exploitatie na afronding van de projectfase wordt een onderscheid gemaakt 
tussen operationele kosten en kosten voor doorontwikkeling. De operationele kosten worden 
geraamd op ruim 300.000 euro. De kosten voor doorontwikkeling worden geraamd op een kleine 
250.000 euro (zie onderstaande tabel). 
 
OMSCHRIJVING Q PRIJS OPERATIONEEL  DOORONTWIKKELING 

REALISATIE     €105.000 €105.000 

Realisatie landelijk platform     €35.000 €35.000 

technische realisatie 20% €175.000 €35.000 €35.000 

Realisatie landelijke website     €20.000 €20.000 

technische realisatie 20% €100.000 €20.000 €20.000 

Realisatie kaartinterface derden (api)     €20.000 €20.000 

technische realisatie 20% €100.000 €20.000 €20.000 

Realisatie mobiele informatiedienst     €15.000 €15.000 

technische realisatie 20% €75.000 €15.000 €15.000 

Realisatie mobiele tours     €15.000 €15.000 

technische realisatie 20% €75.000 €15.000 €15.000 

SLA (HOSTING & BEHEER) 1 €80.000 €80.000   

COMMUNICATIE     €50.000   

realisatie communicatie middelen 0,5 €100.000 €50.000 €50.000 

PERSONEEL EN ORGANISATIE   €188.382 €90.045 €131.867 

overhead 25% loonkosten 0,2   €15.008 €37.676 

programmamanager (0. fte) 0,5 €41.541 €20.771 €20.771 

projectmanager (0.6 fte) 0,5 €38.306   €19.153 

collectiemanager (0.5 fte) 0,5 €31.922 €15.961 €15.961 

contentmanager (0.5 fte) 0,5 €25.538 €12.769 €12.769 

projectmedewerker (0.5 fte) 0,5 €25.538 €12.769 €12.769 

webredacteur (0.5 fte) 0,5 €25.538 €12.769 €12.769 

TOTALE KOSTEN     €325.045 €236.867 

VERDIENMODEL 
De kosten voor exploitatie worden gedekt op basis van onderstaand verdienmodel: 
• Participaties erfgoedinstellingen (aandeelhouders) 
• Verkoop diensten 
• Verkoop producten 
• Advertisement 
• Licenties op data 
 
Het verdienmodel wordt binnen het kader van de ontwikkeling van het businessmodel uitgewerkt in 
vier verschillende businesscases, een voor elke toepassing. Onderstaand worden een aantal 
voorbeelden van inkomstenbronnen uitgewerkt. Dit ter illustratie. 
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BEHEER EN OVERDRACHT  
De door de projectorganisatie Erfgoed en Locatie opgeleverde voorzieningen worden  
overgedragen naar de beheerorganisatie van Stichting STAP. Het eventueel gezamenlijk 
onderbrengen van de projectresultaten in samenwerking met KIMOMO (zie bijlage 2) behoort tot de 
mogelijkheden.  

VERANKERING  
Investeerders worden op management niveau betrokken bij realisatie van het  
traject via deelname aan de stuurgroep en de deelname aan de debatcyclus. Daarnaast worden 
medewerk(st)ers van deelnemende instellingen actief betrokken bij de realisatie van de 
deelprojecten via werkgroepen.  
 

VOORBEELDEN VAN INKOMSTENBRONNEN 
 
Participatie (aandeelhouders beslissen mee): 

• 30 volledige participaties a 5.000 per jaar = 150.000 euro p.j. 
Afname diensten (gebruik van de toepassing): 

• 150 afnemers van toepassing van mobiele tours a 350, - per jaar = 52.500 euro p.j. 
• 200 afnemers van kaartapplicatie a 500, - euro per jaar = 100.000 euro per jaar 

Verkoop producten via de webshop uitgaande van 300.000 gebruikers: 
• 5% van de gebruikers download per jaar 1 hoge resolutie afbeelding tegen een prijspijl 4.50 

euro. Dat levert een omzet 67.500 euro op. Bij een marge van 3.00 euro per afbeelding is 
de opbrengst dan 45.000 euro per jaar. 

• 1% van de gebruikers bestelt per jaar 1 A1 formaat afdruk tegen een prijspijl 75 euro. Dat 
levert een omzet 225.000 euro op. Bij een marge van 10.00 euro per afbeelding is de 
opbrengst dan 30.000 euro per jaar. 

• 1% van de gebruikers bestelt per jaar 1 product van derden (zoals boeken, atlassen, etc.). 
De marge die per product ontvangen wordt is 1 euro per product. Dat levert 30.000 euro per 
jaar op.  

Advertising on site en in nieuwsbrieven:  
• 1 advertentieplek levert per 1000 gebruiker 20 euro op. Uitgaande van 5 advertentieplekken 

en 300.000 gebruikers levert dit 30.000 euro per jaar op. 
Licenties op datasets voor zakelijke afnemers: 

• 5 afnemers van een dataset a 5.000 euro per jaar levert 25.000 euro op. 
Sponsoring: 

• 1 hoofdsponsorschap levert 50.000 euro per jaar op. 
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KENNISOVERDRACHT 

 
Timing Disseminatie 

activiteit 
Doelgroep Doel Boodschap 

Doorgaand Project website Geïnteresseerden 
en betrokkenen 

Informeren Stand van 
zaken, 
Aanverwante 
informatie 

Doorgaand Persoonlijke 
gesprekken, mini 
presentaties 

Potentiële 
deelnemers 

Informeren, 
committeren 

Dit zijn wij, dit 
doen we, doe 
mee! 

Per kwartaal Project 
nieuwsbrief 

Medewerkers 
deelnemende 
instellingen 

Informeren, 
activeren, 
enthousiasmeren, 
draagvlak creatie 

Update 

Twee keer per 
jaar 

Dabat-cyclus Selectie 
directeuren 
deelnemende 
instellingen 

Informeren, 
enthousiasmeren, 
idee vorming, 
draagvlak creatie 

Vergezicht, waar 
staan wij, wat 
moeten we doen  

Een keer per jaar Projectpresentatie Deelnemers en 
betrokkenen 

Informeren, 
netwerken 

Waar staan we, 
waar gaan we 
heen 

Eind van het 
project 

Project evaluatie Partners en 
financiers 

Evaluatie en 
definiëring 
leermomenten 

Informatief 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 – OVERZICHT PARTICIPANTEN 
 Aard participatie* 1 2 3 4 5 6 7 
Erfgoedinstelling: domein archieven 
1 Archief Eemland        
2 Brabants Historisch Informatie Centrum        
3 Drents Archief        
4 Gelders archief Alkmaar        
5 Gemeentearchief        
6 Gemeentearchief Delft        
7 Gemeentearchief Den Haag        
8 Gemeentearchief Rotterdam        
9 Groninger Archieven        
10 Historisch Centrum Leeuwarden        
11 Historisch Centrum Overijssel        
12 Nationaal Archief        
13 Noord-Hollands Archief        
14 Regionaal Archief Leiden        
15 Regionaal Archief Nijmegen        
16 Regionaal Archief Tilburg        
17 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven        
18 Regionaal Historisch Centrum Limburg        
19 Stadsarchief Amsterdam        
20 Stadsarchief Sittard-Geleen        
21 Utrechts Archief        
22 Zeeuws Archief        
Erfgoedinstellingen: domein musea 
23 Koninklijk Instituut voor de Tropen        
24 Rijksmuseum        
25 Oudheidkundig Museum        
26 Scheepvaartmuseum        
27 Zuiderzee museum        
28 Nieuw Land Erfgoed        
29 Van Gogh Museum        
30 Nederlands Fotomuseum        
31 Amsterdams Historisch Museum        
32 Rotterdams Historisch Museum        
33 Nationaal Architectuur Instituut        
34 Joods Historisch Museum        
35 Fries Museum        
36 Nationaal Historisch Museum        
Erfgoedinstellingen: domein bibliotheken 
37 Universiteitsbibliotheek Amsterdam        
38 Technische Universiteitsbibliotheek Delft        
39 CODA        
40 Tresoar        
41 Universiteitsbibliotheek Utrecht        
42 Probiblio        
43 Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer        
44 DOK Delft        
Strategische samenwerkingspartners 
45 Rijksdienst Cultureel Erfgoed, KIMOMO        
46 Koninklijke Bibliotheek, Geheugen van Nederland        
47 Instituut voor Beeld en Geluid        
48 Instituut Collectie Nederland, Collectiewijzer.nl        
49 KNAW        
50 Theater Instituut Nederland        
51 Meertens Instituut        
52 N8        
Kennisinstituten 
53 Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)        
54 Erfgoed Nederland        
55 Nederland Kennisland        
56 Virtueel Platform        
57 Centraal Bureau voor de Statistiek        
58 Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie        
59 TNO        
Zakelijke partners 
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60 ID-TV        
61 KRO         
62 VPRO         
63 ANP        
64 Trouw        
65 Nederlandse Omroep Vereniging / Uitzending gemist        
66 Kadaster        
65 Open Monumenten Dag        
68 Hoogheemraadschap Rijnland        
 
• Instellingen en organisaties kunnen in verschillende vormen participeren: 
1. Aandeelhouderschap (investeert en beslist mee) 
2. Content leverancier (levert alleen content) 
3. Strategisch partnerschap (met andere platforms) 
4. Kennisontwikkeling en kennisdeling 

5. Afnemer diensten  
6. Zakelijk partnerschap  
7. Ondersteuner van het initiatief (hecht belang aan 

het project zonder direct te participeren) 

 
Naast deze organisaties wordt tevens samengewerkt met een aantal private organisaties. Dit zijn: Stichting 
CAIRN, Stichting Kadastrale Atlas Overijssel, Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Stichting Werkgroep 
Kadastrale Atlas Gelderland en Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht. 
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BIJLAGE 2 – BESCHRIJVING PLATFORMS / STRATEGISCHE PARTNERS 

Kimomo 
Betreft een project van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE) gericht op het realiseren van 
een kennisinfrastructuur voor het onroerend cultureel erfgoed (archeologie, monumentenzorg en 
cultuurlandschap). Hiermee neemt de RCE verantwoordelijkheid voor het realiseren van een 
landelijke basis infrastructuur. Deze basis infrastructuur is niet iets van de RACM alleen. De 
infrastructuur bestaat uit verschillende onderdelen waarvan het basisplatform - dat middels het 
project Erfgoed en Locatie gerealiseerd wordt - er een is. Aansluiting is het doel. Afstemming bij de 
ontwikkeling van beide initiatieven is dan ook noodzakelijk. 

WieWasWie.nl 
Betreft een samenwerkingsverband van ruim 25 erfgoedinstellingen dat wordt uitgevoerd door 
Stichting STAP. Doel van het project is het realiseren van een landelijke website voor historisch 
onderzoek naar familie en personen. Samenwerking tussen Erfgoed en Locatie en WieWasWie.nl 
op het gebied van collectie-uitwisseling, de inzet van zoekfunctionaliteit op het gebied van personen 
en de presentatiemogelijkheden op basis van tijd en plaats wordt nagestreefd. 

de Collectiewijzer 
Betreft een project van Instituut Collectie Nederland. De Collectiewijzer is een website met een 
breed aanbod aan informatie over roerende kunsthistorische erfgoedcollecties gericht op zowel 
professional als leek. Samenwerking tussen Erfgoed en Locatie en de Collectiewijzer op het gebied 
van collectie-uitwisseling en de presentatiemogelijkheden op basis van tijd en plaats wordt 
nagestreefd. 

Het Geheugen van Nederland  
Betreft een project van de Koninklijke Bibliotheek. Het Geheugen van Nederland is een website die 
aansluit op het gelijknamige nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands 
cultureel erfgoed. De website toont deze beeldcollecties. Samenwerking tussen Erfgoed en Locatie 
en het Geheugen van Nederland op het gebied van collectie-uitwisseling en de 
presentatiemogelijkheden op basis van tijd en plaats wordt nagestreefd. 

Beeld en Geluid 
Beeld en Geluid is een erfgoedinstituut en brengt op haar website audiovisuele collecties samen. 
Samenwerking tussen Erfgoed en Locatie en Beeld en Geluid op het gebied van collectie-
uitwisseling en de presentatiemogelijkheden op basis van tijd en plaats wordt nagestreefd. 
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