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Opbouw duurzaamheidsplan
In het duurzaamheidsplan leg je als instelling vast welke acties je gaat ondernemen om
je digitale collectie duurzaam toegankelijk te houden en bouwt voort op het
digitaliseringsplan. Samen met het digitaliseringsplan en het informatiebeleidsplan is
het duurzaamheidsplan onderdeel van informatieplan.
Iedere instelling die digitaliseert moet zich bewust zijn van de problematiek van digitale
duurzaamheid. Hoe kun je zorgen dat je digitale data op de lange termijn nog steeds
geraadpleegd kan worden? In hoeverre kan digitalisering bijdragen aan het behoud van je
fysieke collectie?

Opbouw van een duurzaamheidsplan
Een duurzaamheidsplan zou je als volgt kunnen opbouwen:


Samenstelling digitale collectie
Geef een globale beschrijving van de digitale collectie van je instelling (zowel born
digital als gedigitaliseerd), met speciale aandacht voor formats, omvang, beheer
en gebruik. Moeten alle digitale bestanden langdurig bewaard worden of slechts
een deel daarvan? En als het slechts een deel daarvan betreft, welke criteria
hanteer je om te selecteren?



Gewenste duurzaamheidsstrategie(ën)
Beschrijf de relatie tussen de gangbare duurzaamheidsstrategieën (bijvoorbeeld
emulatie, migratie, conversie) en de digitale collectie van je instelling. Op welke
wijze dient de collectie op de lange termijn toegankelijk te blijven? Welke
kwaliteitscriteria spelen daarbij een rol? Welke toekomstige vormen van
hergebruik worden verwacht? Voor welke doelgroepen moet de collectie duurzaam
beschikbaar blijven? Hoe verhoudt zicht dit met het huidige en toekomstige ICTbeleid van je instelling in het algemeen en van je informatiedienstverlening in het
bijzonder?



Opslag / repository
Geef een beschrijving van de technische voorzieningen die nodig zijn om de
digitale collectie van je instelling duurzaam op te slaan en toegankelijk te houden.
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Investeert je instelling in een eigen repository? Wordt een derde partij
ingeschakeld? Welke eisen stel je aan je metadata?



Organisatie
Wat zijn de personele en financiële consequenties van de gekozen strategie(ën)?
Wie is verantwoordelijk voor het bewaken van de duurzaamheidsstrategie? Hoe
wordt het beheer van de repository ingebed in je organisatie? Hoe wordt een
externe partij aangestuurd? Hoe ondersteun je de kennisontwikkeling?
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