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 Afronding CATCHPlus-projecten 

Alle CATCHPlus-deelprojecten moesten op 1 juli 2012 voltooid zijn. De meeste projecten hebben dat gehaald, de 
rest is bezig de laatste losse eindjes af te maken. Op dit moment worden alle resultaten getest en als deliverable 
afgevinkt, en worden eindverslagen, financiële verslagen en andere documentatie verzameld. 
De CATCHPlus-website wordt opnieuw vormgegeven om plaats te bieden aan alle informatie over de 
deelprojecten, achtergrond- en technische documentatie, links en beantwoorden van FAQ’s en andere 
helpdeskachtige vragen. De URL’s van de plaats waar de tools en diensten voor iedereen beschikbaar komen, 
zullen z.s.m. worden gepubliceerd. 
De resultaten zullen uiteindelijk begin december worden gepresenteerd op het Digitaal Erfgoedconferentie (3 en 4 
december) in Rotterdam (zie onder). Hoewel CATCHPlus als project daarna definitief  is afgelopen, zal het zeker 
een vervolg krijgen in andere vormen. Zo wordt gezocht naar een samenwerkingsconstructie van 
erfgoedinstellingen die de resultaten  - tools en diensten - gaan behouden, verder ontwikkelen en in de markt 
houden. Daarnaast biedt NWO ook de mogelijkheid tot valorisatieprojecten in het kader van de Topsectoren call 
(zie onder voor meer informatie). Ook daarbij kan worden aangesloten. 

 
In de volgende nieuwsbrief zal aandacht worden besteed aan de evaluatie van de verschillende deelprojecten: 
hoe is alles verlopen? Wat is er geleerd? Wat voor zaken zijn er –noodgedwongen- blijven liggen? Welke 
onderdelen verdienen verdere doorontwikkeling? 
 
 

 Inschrijving Digitaal Erfgoedconferentie 2012 geopend 

 
De Digitaal Erfgoedconferentie 2012 vindt plaats op maandag 3 
en dinsdag 4 december 2012 in De Doelen, Rotterdam. Vanaf 
woensdag 29 augustus 2012 is de inschrijving geopend. Het 
thema is dit jaar 'Beter Weten! - Interactie erfgoed en 
wetenschap'. Tijdens deze zevende editie van de Digitaal 
Erfgoedconferentie staat de vraag centraal hoe 
erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar beïnvloeden. Met 
andere woorden: "what can science do for you and what can you do for science?"  
 
Beter Weten! - Interactie erfgoed en wetenschap 

Digitaal erfgoed en wetenschap groeien naar elkaar toe. Steeds meer erfgoedinstellingen werken samen met 
universiteiten en bedrijven om kennisintensieve en innovatieve producten te maken waar beide partijen baat bij 
hebben. Het CATCHPlus-project bijvoorbeeld bouwt software en diensten om erfgoed beter toegankelijk te 
maken en houden. 
 
CATCHPlus loopt eind 2012 af en organiseert daarom samen met DEN DE conferentie 2012. In het programma 
worden onder andere de resultaten opgenomen van CATCHPlus-projecten. Maar het programma is breder: 
diverse sprekers tonen de hele caleidoscoop van aspecten die met wetenschap en digitaal erfgoed 
samenhangen. Van digitalisering en dataverrijking tot crossmediaal onderzoek in de digitale 
geesteswetenschappen. Van e-erfgoed tot e-humanities en instellingen op het breukvlak van erfgoed en 
wetenschap, zoals de diverse science centra en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). 
 
(Lees verder op volgende pagina) 
 



Specifieke vragen die aan bod komen zijn: 
• Hoe kan de digitale beschikbaarheid van collecties onderzoek beïnvloeden? 
• Wat is het effect van creatieve innovatie op collectiebeheer en -presentatie?  
• Welke nieuwe typen onderzoek worden mogelijk met gecombineerde media?  
• Welke nieuwe producten brengt deze kennisuitwisseling tot stand?  
• Hoe sluit het onderzoek uit de call voor Topsector Creatieve Industrie aan bij de behoeften van het 

cultureel erfgoed? 
 
Toegangsprijzen 

1 dag: € 125,- 
2 dagen: € 250,- 
2 dagen vroegboekkorting: € 200,- (t/m 31 oktober 2012) 
student 1 dag: € 65,- 
student 2 dagen: € 100,- 
 
Inschrijven 

Inschrijven kan via het online inschrijfformulier. 
 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op www.den.nl/DEconferentie2012. Meer informatie over programma en sprekers zal op 
een later tijdstip bekend worden gemaakt. 
 
DE conferentie en DISH 

De Digitaal Erfgoedconferentie (DE conferentie) is de nationale conferentie over innovatie in het cultureel erfgoed. 
DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) organiseert DE conferentie om de twee jaar, het andere jaar vindt de 
internationale variant plaats: Digital Strategies for Heritage (DISH). 
 
Sinds 2004 organiseert DEN de Digitaal Erfgoedconferentie. Van 2008 tot en met 2011 was het sectorinstituut 
Erfgoed Nederland mede-organisator. In 2009 organiseerden DEN en Erfgoed Nederland samen voor de eerste 
keer de internationale variant DISH. Mede door het feit dat Erfgoed Nederland op 31 juli 2012 de deuren sloot, zal 
de opzet van beide conferenties vanaf 2012 een ander en iets kleinschaliger karakter krijgen. In 2012 organiseert 
DEN eenmalig DE conferentie in samenwerking met CATCHPlus. 
 
Lees meer over voorgaande edities van de Digitaal Erfgoedconferentie en DISH op www.den.nl/DEconferentie. 
 
 

 Topsector Creatieve Industrie, NWO/TNO-call en CLICK-erfgoed 

Het Innovatienetwerk CLICK Cultureel Erfgoed is een onderdeel van de Topsector Creatieve Industrie. Onder 
regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld, die de komende jaren uitgevoerd zal 
gaan worden. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. 
 
De NWO/TNO-call Creatieve Industrie is gepubliceerd. Deze is te vinden op de website van NWO. Het 
beschikbare budget is 8,5 miljoen euro. NWO stelt circa 6,5 miljoen euro beschikbaar en TNO investeert in-kind 
maximaal 2,0 miljoen euro. De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 16 oktober 2012. 
Van de NWO website: 
De call richt zich op het toegankelijk maken van kennis voor de creatieve industrie, het ontwikkelen van nieuwe 
kennis en op het tot stand brengen van de verbindingen tussen wetenschap en praktijk. Om dit te bereiken maken 
NWO en TNO het in deze call mogelijk om verschillende soorten projectvoorstellen te doen – van kortlopend 
(minimaal zes maanden) tot langlopend (maximaal vijf jaar) – zodat de gewenste samenwerking tussen 
onderzoekers en ondernemers en benutting van de opgedane kennis op maat gerealiseerd kan worden. 
In alle gevallen zal gewerkt worden in consortia van tenminste één kennisinstelling, tenminste één private partij, 
eventueel aangevuld met andere private en/of (semi-) publieke partijen. 
Met de call geven NWO en TNO uitvoering aan de zeven innovatieagenda’s van de topsector Creatieve Industrie. 
Onderzoeksvoorstellen dienen aan te sluiten bij één of meerdere van de volgende zeven innovatieagenda’s: 
• GATHER (gaming); 
• Media & ICT; 
• Smart Design Solutions; 
• BEAU (built environment, architecture, urbanism); 
• Next Fashion; 
• Cultural Heritage (crossover(s) naar de andere CLICK//Networks verplicht); 
• CI NeXt: Business Innovation. 
 
Op 31 augustus 9.30-12.30 uur organiseert CLICK Cultureel Erfgoed een netwerkbijeenkomst in het Raadhuis 
van Hilversum. Doel is het verder bouwen aan consortia en onderzoeksplannen met als concrete aanleiding de 
NWO/TNO-call. Daarnaast streven we ook naar een meer duurzame samenwerking. Het programma is 
interactief. U kunt uw onderzoeksvraag presenteren en partners vinden. Daarnaast kunnen aanwezigen spreken 
met inhoudelijke en financiële adviseurs van o.a. NWO. 

http://www.den.nl/formulier/27
http://www.den.nl/DEconferentie
http://click-erfgoed.nl/
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8VUCJA


Ter voorbereiding op deze en toekomstige calls is de website CLICK-erfgoed.nl ingericht als ‘marktplaats’ voor 
publieke en private partijen die elkaar via vraag en aanbod vinden. Graag nodigen we u uit via dit online formulier 
uw gegevens over uw instelling/bedrijf, onderzoeksvraag, vraag naar partners enz. te delen, ter voorbereiding 
voor de bijeenkomst in Hilversum. Ook via de LinkedIN-groep is het mogelijke in contact te komen met potentiële 
partners. 
 
Voor meer informatie over click-erfgoed zie: click-erfgoed.nl. 
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 Finalization CATCHPlus projects 

All CATCHPlus project had to be finished by July 1th 2012. Most projects met this deadline, only a few are still 
finalizing the last details. At this moment, all project results are tested and the deliverables are checked. Porject 
documents like the final report and the financial reports are collected. 
The CATCHPlus website will be redesigned. Soon you can find here information on the various projects, 
background info and technical documentation, links and FAQs. URLs to the final version of the tools and services 
can also be found on this new website in the near future. 
The CATCHPlus results will be presented at the Digitaal Erfgoed Conferentie, December 3

rd
 & 4

th
 in Rotterdam 

(see below). After this, CATCHPlus will be finally ended, although new initiatives will start. We are currently 
working on a partnership with various heritage institutes for the conservation, development and exploitation of the 
tools and services developed in CATCHPlus. Furthermore, NOW offers to finance valorisation projects in their 
Topsectoren call (see below). 
 
In our next newsletter the evaluation of the various CATCHPlus projects will be discussed. How did they do? 
What did they learn? What haven’t they perforce been able to do? What needs further development? 
 
 

 Registration ‘Digitaal Erfgoed conferentie 2012’ open 

 
The Digitaal Erfgoedconferentie 2012 (Digital Heritage 
Conference 2012) takes place on Monday 3 and Tuesday 4 

December 2012 in De Doelen, Rotterdam (NL). Registration for 
the conference opens on Wednesday 29 August 2012. 
 
The Digitaal Erfgoedconferentie is the bi-annual Dutch national 
conference on innovation and digital heritage, and the national 
counterpart to the bi-annual international DISH conference (Digital Strategies for Heritage). The seventh edition of 
the Digitaal Erfgoedconferentie focuses on the question how science and innovation in heritage can influence 
each other. In other words: "what can science do for you and what can you do for science?" 

 
On the occasion of the closing of the project CATCHPlus at the end of 2012, the DEN Foundation will this year 
organize the conference in collaboration with CATCHPlus. During the conference, the results of the CATCHPlus 
project will be presented. Furthermore, besides the project results, other aspects of the interaction between 
science and digital heritage will be addressed by a variety of speakers. Although some international speakers will 
be present, the main part of the conference will be in Dutch. 
 
Registration 

You can register by filling out the online registration form. 
 
More information 

More information about the programme and speakers will be published on the DEN website. 
More information on previous editions of the Digitaal Erfgoedconferentie and the DISH conference can be found 
here. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai7u2rpOA-_mdHRodkZoNFFvVlk5NEF4Tl8tYy0zemc#gid=0
http://www.linkedin.com/groups/CLICK-Erfgoed-4479174
http://www.den.nl/english
http://www.catchplus.nl/en/
http://www.den.nl/formulier/27
http://www.den.nl/DEconferentie2012
http://www.den.nl/pagina/314/DE-conferentie-en-DISH/


 Topsector Creatieve Industrie, NWO/TNO-call & CLICK-erfgoed 

The Innovation network CLICK Cultureel Erfgoed is part of the Topsector Creatieve Industrie. Under the direction 
of the network an innovation agenda has been drawn up which will be implemented in the next couple of years. 
Central in his agenda is the co-operation between science, industry and government. 
 
NOW and TNO have published their call Creatieve Industrie. This call can be found here. The total available 
budget is 8,5 million euro, 6,5 million form NWO and 2 million (in kind) from TNO. The deadline for the submission 
of proposals is October 16

th
 2012. 

 
On August 31th CLICK will organise a network meeting at the Raadhuis in Hilversum. During this meeting 
consortia and research plans for the NWO/TNO call will be further developed. In addition, we also strive for a 
more sustainable co-operation. The program will be interactive. It’s possible to present your research question 
and invite partners for co-operation. Attendees can talk to advisors from i.a. NWO. 
In preparation for this and future calls, the CLICK website is set up as a marketplace where public and private 
parties van search and find partners for co-operation. We invite you to use this form to share i.a. info on your 
company/institute, your research question, your partner invitation. You can also use the LinkedIn group to find 
potential partners. 
 
 
 

http://click-erfgoed.nl/
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8VUCJA
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ai7u2rpOA-_mdHRodkZoNFFvVlk5NEF4Tl8tYy0zemc#gid=0
http://www.linkedin.com/groups/CLICK-Erfgoed-4479174

