
Symposium  
Publieke Informatie Infrastructuur 

 
 
Wetenschaps- en erfgoedinstellingen richten zich steeds meer op digitale producten en diensten. In verschillende 
initiatieven bouwen zij mee aan onderdelen van een gemeenschappelijke publieke digitale informatie 
infrastructuur. Maar hoe robuust  zijn die initiatieven eigenlijk? En ligt het ontwikkeltempo van publieke digitale 
diensten hoog genoeg om de grote spelers op het web bij te houden? Een breed gedragen visie als kader voor 
zulke initiatieven lijkt te ontbreken. Een gevolg hiervan is dat de publieke digitale infrastructuur kwetsbaar en vaak 
weinig duurzaam oogt. 
 
Duurzame publieke informatie infrastructuren: nieuwe visies 
In april 2019 publiceerde Commons Network de visie “Shared Digital Europe” dat nieuwe kaders voor Europees 
digitaal beleid schets. Dit visiedocument pleit voor een veelomvattender kader voor een Europees digitaal beleid 
gericht op een rechtvaardige en democratische digitale omgeving.  “Invest in Open Infrastructure” is een 
vergelijkbaar signaal uit het domein van de wetenschap. Deze visie is opgesteld door Open Infrastructure, een 
breed gedragen coalitie voor ondersteuning van open wetenschap, onderzoek en educatie. 
 
De rol van wetenschaps- en erfgoedinstellingen 
De digitale onderzoeksinfrastructuur CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed zetten in op brede samenwerking 
rondom publieke, digitale infrastructuren. Maar kunnen we de rol van onze organisaties duidelijker definiëren op 
basis van dergelijke visies? En wat betekent voor onze ambities op het gebied van beleid, technologie, organisatie 
en financiering om een publieke infrastructuur ook in de toekomst te borgen? 
 
Tijdens het symposium gaan we hierover met elkaar in gesprek. Drie sprekers geven, ieder vanuit hun eigen 
perspectief, een prikkelende inleiding met stellingen waar het publiek op kan reageren. Sprekers zijn Sophie 
Bloemen, mede oprichter en directeur van Commons Network, Niels Baas, managing director NLZIET en Ingrid 
Wijk, directeur Universiteitsbibliotheek Maastricht en bestuurslid UKB. We sluiten af met een panelgesprek tussen 
sprekers en aanwezigen in de zaal. 
 
Organisatie 
Het symposium wordt georganiseerd door CLARIAH en het Netwerk Digitaal Erfgoed en vindt plaats in het kader 
van de Week van het Digitaal Erfgoed. Het symposium is gratis. Wil je  verzekerd zijn van een plek? Schrijf je dan zo 
snel mogelijk in via de NDE website.  
 
Voor mensen die met het openbaar vervoer komen zijn er pendelbussen die van station Apeldoorn naar De 
Theaterloods in Radio Kootwijk rijden. 
 
 
 
 

  

 

https://shared-digital.eu/vision/
https://shared-digital.eu/vision/
https://shared-digital.eu/vision/
https://investinopen.org/docs/statement0.2
https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/events/symposium-publieke-infrastructuur/


 

12:00 Inloop en lunch 

 

13:00 Start 

● Een speciaal welkom door het theatergezelschap “Theaterloods” 

● Opening door de dagvoorzitter Martijn Kleppe 

 

13:30 Inleidingen en interactie met de zaal 

 

 

 

● Inleiding door Sophie Bloemen mede oprichter / directeur Commons Network  

 

 

● Discussie: Een publieke informatie infrastructuur gedragen door publieke 

instellingen is van groot belang voor een goed werkende samenleving.  

 

 “It is necessary to create strong public institutions that can compete with commercial platforms when it comes to access to 

information, knowledge, culture. Public institutions should take the lead in ensuring that our values and democracy can 

flourish in the digital age.”  

Shared Digital Europe - april 2019 

 

 

 

 

● Inleiding door Niels Baas managing director NLZIET  

 

 

● Discussie: Vergaande samenwerking tussen publieke sector, marktpartijen en 

communities is noodzakelijk voor een maatschappelijk relevante publieke informatie 

infrastructuur. 

“Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hier snel en intensief voor samenwerken.”  

Advies Raad voor Cultuur - september 2019 

 

14:30 Pauze 

 

  

 

https://shared-digital.eu/author/sophie/
https://www.commonsnetwork.org/
https://shared-digital.eu/
https://www.spreekbuis.nl/niels-baas-nlziet-heeft-de-potentie-om-het-grootste-videoplatform-van-nederland-te-worden/
https://www.nlziet.nl/nl/over-nlziet/
https://www.cultuur.nl/actueel/nieuws/raad-voor-cultuur-snelle-ontwikkeling-van-gezamenlijk-online-platform/item3960


 

15:00  Vervolg Inleiding, interactie en panel 

 

 

 

● Inleiding door Ingrid Wijk directeur UB Maastricht en bestuurslid UKB 

 

 

● Discussie: Open infrastructuren voor onderwijs, cultuur en wetenschap zijn 

essentiële bouwstenen voor een duurzame publieke informatie infrastructuur. 

“A global strategic framework, led by engaged stakeholder communities, supporting open infrastructure, supporting a viable, 

diverse, efficient, thriving and healthy system that serves as the stable foundation of scholarly communications in the 21st 

century.” 

Invest in Open Infrastructure - mei 2019 

 

Discussie met panel, sprekers en publiek 

Kunnen de programma’s van CLARIAH (onderzoeksinfrastructuren) en NDE (infrastructuur voor digitaal erfgoed) 

bijdragen aan een beter fundament voor de publieke informatie infrastructuur?  

 

 

 
 

 

 

Lily Knibbeler 

voorzitter bestuur NDE 

 directeur KB 

Sebastiaan Derks  
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Martijn Kleppe 

hoofd Onderzoek - KB 

Gespreksleider en dagvoorzitter 

 

16:00 Borrel met deelnemers symposium en startschot HackaLOD 

 

 

 

 

Programma samenstelling:  Herbert Van de Sompel, Martijn Kleppe, Johan Oomen, Wilbert Helmus en Enno Meijers 
  

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door CLARIAH en NDE.  

 

 

 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/i.wijk
https://www.maastrichtuniversity.nl/about-um/service-centres/university-library
https://www.ukb.nl/organisatie-beleid
https://investinopen.org/docs/statement0.2

