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Nieuwe Voorzitter Stuurgroep CATCHPlus
De CATCHPlus Stuurgroep heeft een nieuwe voorzitter: Paul Doorenbosch. Omdat Hans
Bennis sinds de verhuizing van het projectbureau naar het Meertens Instituut per 15 november
ook de leidinggevende van het CATCHPlus projectbureau is heeft hij tijdens de
Stuurgroepvergadering van 5 april 2011 de voorzittershamer aan Paul Doorenbosch
doorgegeven.
CATCHPlus Projectbureau vol op stoom
Inmiddels is het projectbureau vol op stoom. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de verschillende
centrale diensten en het projectbureau voert gesprekken met alle deelprojecten,
(software)leveranciers, partijen als DEN, DANS, SURF, CLARIN en educatieve instellingen
zoals Kennisnet.
Samenwerkingsverbanden worden opgezet en bijdragen geleverd aan diverse congressen en
bijeenkomsten. Ook is gestart met het geven van ondersteuning bij het schrijven van
businessplannen.
PRIMA subsidie 2011 toegekend en CATCHPlus Project met zes maanden verlengd
Nadat in november 2010 de PRIMA-subsidie - naast NWO en het Ministerie van OCW is EZL
&I (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) de derde financier - was toegekend voor
2010, moest er direct gewerkt worden aan de PRIMA-subsidie voor 2011 waarvoor de
aanvraag voor 10 januari 2011 binnen moest zijn. Na toetsing bleek het project inhoudelijk
uitstekend beoordeeld te worden, maar had de commissie twijfels over de wat krappe
tijdsplanning vanwege de opgelopen vertraging in 2010. Uiteindelijk is besloten het hele
CATCHPlus project met zes maanden te verlengen tot 1 juli 2012 – waarbij het totale budget
gelijk blijft en de reserves worden ingezet voor het langer in dienst houden van het
projectbureau. In deze vorm is de subsidie toegezegd en kunnen alle deelprojecten er eindelijk
zeker van zijn dat het hele programma kan worden uitgevoerd.

CATCHPLUS BIJEENKOMST vrijdag 10 juni 2011: Centrale diensten en
businessplannen
9.30 uur- 17.00 uur, Meertens Instituut, Amsterdam
Op 10 juni vindt de volgende CATCHPlus bijeenkomst plaats op het Meertens Instituut.
Het ochtendprogramma bestaat uit een korte inleiding over de nieuwste technische
ontwikkelingen bij CATCHPlus in het algemeen, en een uitgebreide update van de
verschillende centrale diensten van CATCHPlus die van belang zijn voor alle Nederlandse
erfgoedinstellingen. Er is ruim de gelegenheid tot vragen stellen, afstemmen, discussiëren
enz.
Het middagprogramma staat in het teken van de businessplannen waarbij het
Gemeentearchief Rotterdam haar plan als voorbeeld zal presenteren. Verder verlenen o.a.
DEN en CATCHPlus aan dit onderdeel hun medewerking. Ook hier is ruime gelegenheid om

van gedachten te wisselen.
Na afloop is er een netwerkborrel waar iedereen contacten kan leggen of kan bijpraten.
Voorlopig Programma
9.30
Ontvangst met koffie in de kantine van het Meertens Instituut
Symposiumzaal
10.00
Welkom door Paul Doorenbosch (Voorzitter Stuurgroep CATCHPlus)
10.10
Update Centrale Diensten voor erfgoedinstellingen (Vocabulairebank, User
Profile Repository, Persistent Identifiers, Workspaces, Annotation Repository)
door Hennie Brugman, met discussie
12.15
Lunch in kantine (Stuurgroepvergadering in de Rode Boog)
14.00
Businessplannen voor erfgoed instellingen
Workshop: hoe schrijf ik mijn businessplan met als case study: het
businessplan van het Gemeentearchief Rotterdam voor ChoralPlus. Bijdragen
van o.a. DEN en CATCHPlus
16.15
Netwerkborrel
Inschrijven:
Aanmelding is gratis maar inschrijving is verplicht (via projectbureau@catchplus.nl). Bij
inschrijving graag vermelden of het om de ochtend, de middag of de hele dag gaat.
Vocabulairebank
De door CATCHPlus ontwikkelde 'Vocabulary Repository' heeft er mede toe geleid dat er de
laatste maanden intensieve gesprekken zijn gevoerd tussen het projectbureau, Adlib, Pictura
Imaginix, Trezorix en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel is om
thesaurusaanbieders, thesaurusgebruikers en toolbouwers dichter bij elkaar te brengen door
afspraken te maken over hoe thesauri het beste online aan elkaar kunnen worden
aangeboden. We verwachten dat dit ertoe gaat leiden dat het online publiceren van een
thesaurus eenvoudiger kan, zonder tussenkomst van een toolbouwer en zonder zelf
ingewikkelde diensten te moeten hosten. Gebruikers van de tools van de genoemde bedrijven
zullen dan automatisch deze, en andere, thesauri beschikbaar krijgen. Het betreft een open
samenwerking waarbij andere thesaurusaanbieders en toolbouwers van harte welkom zijn.
CATCHPlus levert bijdrage aan EPIC User Forum
Op 12 en 13 april organiseerde SARA het tweede, jaarlijkse, EPIC User Forum. EPIC is een
samenwerkingsverband van grote Europese rekencentra (SARA in Nederland, GWDG in
Duitsland, CSC in Finland), dat robuuste persistente identifier diensten aanbiedt, primair op
basis van Handle technologie. Het CATCHPlus projectbureau draagt actief bij aan EPIC door
middel van technologieontwikkeling en het bundelen van vragen vanuit de erfgoedwereld.
Het projectbureau heeft dan ook een tweetal actieve bijdragen aan het User Forum geleverd:
één met betrekking tot technologische voortgang en één over businesscases,
businessmodellen en servicecontracten gericht op EPIC services voor de erfgoedwereld.
De komende maanden zal CATCHPlus een verbeterde versie van de REST service ten
behoeve van PID beheer ontwikkelen. Daarbij zal worden gestreefd naar EPIC-brede
beschikbaarheid van deze service. Tevens zullen contacten tussen SARA en stakeholders uit
de erfgoedwereld worden geïntensiveerd.

Site Visit Begeleidingscommissie aan het Gemeentearchief Rotterdam 17 mei 2011
Op 17 mei a.s. zal de CATCHPlus Begeleidingscommissie een bezoek brengen aan het
Gemeentearchief Rotterdam waar het project CHORALPlus zal worden getoond.
De Begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Nederlandse
erfgoedinstellingen die kunnen profiteren van de onder CATCHPlus geproduceerde tools. Zij
adviseert over kwaliteitscriteria en beoordeelt de opgeleverde producten aan de hand van
kwaliteitscriteria.
Bekijk de CATCHPlus agenda voor de komende maanden op de website:
http://www.catchplus.nl/
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New President for CATCHPlus Steering Committee
The CATCHPlus Steering Committee has a new president: Paul Doorenbosch. As Hans
Bennis is since November 15 also the director of the employees managing the CATCHPlus
Projectoffice, he handed over the gavel to Paul Doorenbosch at the Board meeting on April 5,
2011.
CATCHPlus Project at full steam
Meanwhile, the CATCHPlus project office is at full steam. The office is working on the various
central services and has had meetings with all sub projects, (software) vendors, and parties
such as DEN, DANS, SURF, Clarin-NL, and educational institutions such as Kennisnet.
Various partnerships were developed and the CATCHPlus Technical Coordinator and
Projectmanager contributed to various conferences and meetings.
PRIMA 2011 grant awarded – CATCHPlus Project extended with 6 months
In November 2010 the PRIMA subsidy - in addition to the NWO and the Ministry of Education
EZL&I (Economic Affairs, Agriculture and Innovation) is the third financer - was granted.
Directly after that, the application for the PRIMA-grant for 2011 had to be filed on January 10
2011. The content of the project was judged of very high quality but the committee had some
doubts about the tight schedule because of delays in 2010. Eventually it was decided to
extend the entire CATCHPlus project until July 1, 2012 - the overall budget remains the same
and the reserves are used for longer retention of the project office. In this form the subprojects
can all finally rest assured that the entire program will be implemented.
CATCH PLUS MEETING Friday, June 10, 2011: Central Services and business plans
9.30 am-17.00 pm, Meertens Institute, Amsterdam
On 10 June the next CATCHPlus Meeting will be held at the Meertens Institute.
The morning program includes a brief introduction to the latest technical developments at
CATCHPlus in general, and a comprehensive update of the various central services of interest
to all Dutch heritage institutions. There is ample opportunity to ask questions and for
discussion.
The afternoon is devoted to the business plans, the Rotterdam Municipal Archives will present
its plan as an example. DEN and the CATCHPlus project office will attribute to this component.
There will be ample opportunity to exchange views.
Afterwards there will be a networking event.
Preliminary Program

9.30 Welcome coffee in the canteen of the Meertens Institute
Symposium Hall
10.00 Welcome by Paul Doorenbosch (Chairman Steering Committee CATCHPlus)
10.10 Update Central Services for heritage institutions (Vocabulary Bank, User Profile
Repository, Persistent Identifiers, Workspaces, Annotation Repository) by Hennie Brugman,
with discussion
12.15 Lunch in canteen (Steering Committee meeting in Rode Boog)
14.00 Business plans for heritage institutions
Workshop: “how to write my business plan” with a case study: the business plan for the
Rotterdam Municipal Archives: Choralplus. Contributions of DEN and CATCHPlus
16.15 Drinks
Registration:
Registration is free, but registration is required (via projectbureau@catchplus.nl). When
registering please indicate whether you would like to participate the morning, the afternoon or
the whole day.
Vocabulary Bank
The CATCHPlus developed the "Vocabulary Repository' which has also led to intensive
discussions between CATCHPlus, Adlib, Pictura, Trezorix and the Government Service for
Cultural Heritage. The aim is to bring thesaurus providers, users and tool builders of thesauri
closer together by agreeing on how online thesauri can best be offered to the public. We
expect that this will lead to a simpler way to online publishing a thesaurus, without the
intervention of a tool builder, and sophisticated services without having to host it yourself.
Users of the tools from these companies will automatically gain much from the availability of
these and other thesauri. It is an open cooperation: other providers and thesaurus tool builders
are welcome to participate and share their thesauri.
CATCHPlus contributes to EPIC User Forum
On 12-13 April 2011 SARA organized a second annual EPIC User Forum. EPIC is a
consortium of major European computer centers (SARA in the Netherlands, Germany GWDG,
CSC in Finland) that develop robust persistent identifier services, primarily on the basis of
Handle technology. The CATCHPlus project actively contributes to EPIC through technology
development and pooling of demand from the world heritage.
The project office also made two contributions to the User Forum: one related to technological
progress and one on business cases, business models and service plans aimed at EPIC
services for the world heritage.
The coming months CATCHPlus will develop an improved version of the REST service to
develop PID control. The objective will be the EPIC-wide availability of this service. Also,
contacts between SARA and stakeholders from the world heritage are intensified.
Site Visit to the Municipal Archives, Rotterdam on May 17, 2011
On May 17, the CATCHPlus Users Committee will visit the Rotterdam Municipal Choral plus
where the project will be displayed.
The Users Committee consists of representatives of Dutch heritage institutions that benefit
from the tools produced under CATCHPlus. The Committee advises and evaluates the quality
of delivered products.
View the CATCHPlus agenda for the coming months on the website: http://www.catchplus.nl/

