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1. It kulturele kapitaal fan Fryslân 

Kultuer en erfgoed binne wichtige eleminten fan de identiteit fan Fryslân. Taal en literatuer, 
skiednis, lânskip, musea, argiven, archeology ensfh. … Fryslân hat in grutte rykdom as it giet 
om dy aspekten fan kultuer. Dat geweldige kulturele kapitaal wurdt al op ferskate wizen brûkt 
om Fryslân maatskiplik en ekonomysk sterker te meitsjen, mar wy moatte ek konstatearje dat 
de ‘falorisaasjewearde’ fan kultuer en erfgoed noch net optimaal benut wurdt. It kulturele 
kapitaal is ek ekonomysk kapitaal, mar de tapassingsmooglikheden fan kultuer yn de 
ekonomyske sektor wurde noch ûnderskat. It is de grutte útdaging foar Fryslân en foar de 
kulturele sektor yn ús provinsje om it foar in belangryk part sliepende kulturele kapitaal te 
‘fitalisearjen’ yn in brede maatskiplike en ekonomyske kontekst. 
Om it kulturele kapitaal fan Fryslân better brûke te kinnen komme Tresoar, Afûk, Cedin, 
Fryske Akademy, Omrop Fryslân en de Ried fan de Fryske Beweging mei in mienskiplik 
projektútstel: Deltaplan Digitalisearring.  
 
Dat projekt jout in wichtige duorsume ympuls oan de kulturele ynfrastruktuer, oan de 
kultuertoeristyske sektor en oan de wittenskip en it ûnderwiis yn ús provinsje. It jout ferskate 
maatskiplike en ekonomyske bedriuwen en organisaasjes de mooglikheid om nije produkten 
te ûntwikkeljen en it berik fan harren doelgroepen te fergrutsjen. It projekt leveret ek in 
wichtige bydrage oan it fersterkjen fan de sichtberens fan Fryslân. It jout in direkte en 
yndirekte ympuls oan de wurkgelegenheid en it fersterkjen fan de ynfrastruktuer fan ús 
provinsje. 
 

2. Betingsten 

De yn it ramt fan de ynset fan NUON-jilden te ûntwikkeljen projekten moatte oan in oantal 
kritearia en rânebetingsten foldwaan. Foar it besteegjen fan de NUON-jilden is it yn it foarste 
plak fan belang dat de projekten bydrage oan de struktuerfersterking en duorsumens fan 
Fryslân en oan it ynnovaasjefermogen fan de Fryske ekonomy. Sawol oan de 
ynfrastrukturele kant as oan de ynhâldlike kant moatte de projekten in ympuls jaan oan de 
kennisekonomy. 
Yn it bredere ramt fan de ûntwikkeling fan de Fryske kultuer (sjoch kultuernota ‘Grinzen Oer’) 
moatte de projekten ek bydrage oan in meartalige takomst fan Fryslân yn Europeesk 
perspektyf en oan it sichtber meitsjen fan de Fryske kultuer. 
Ien fan de wichtichste rânebetingsten foar it honorearjen fan de projekten yn it ramt fan de 
NUON-jilden is dat de wurkgelegenheid stimulearre wurdt. Dit  projekt wurdt sa ynrjochte dat 
it oan niisneamde kritearia foldocht. 
 

3. Utwurking Deltaplan digitalisearring 

Ien fan de wichtichste ûntwikkelings yn de ôfrûne jierren foar de erfgoedsektor is dat grutte 
ynternetbedriuwen lykas Google en Amazon.com de wearde sjogge fan de ‘big data’ dêr’t de 
erfgoedynstellings oer beskikke. Dy kennis, opslein yn biblioteken, argiven en musea, hat in 
grutte falorisearjende wearde foar de ekonomy, de wittenskip en it ûnderwiis, mar ek foar de 
maatskippij yn it algemien. It foarmjen fan mienskip en mienskipsgefoel wurdt foar in grut 
part fieden troch ‘collective memory and knowledge’. 

  
Yn it ramt fan it besteegjen fan de NUON-jilden kin Fryslân in grutte stap sette yn it digitaal 
beskikber stellen fan de ‘big data’ út de kultuer- en erfgoedsektor. By ‘big data’ moat tocht 
wurde oan kranten en literatuer (it folsleine korpus fan de Fryske literatuer kin beskikber steld 
wurde, ynklusyf dat fan de streektalen), mar ek oan ynformaasje oer grûn en minsken 
(kadastrale en notariële argiven, befolkingsregisters) en byldmateriaal (foto- en filmmateriaal  
 



 
 
en topografyske kaarten). Ek de beskikberstelling fan de grutte lûdsbestannen kin yn it 
project meinommen wurde. 

 
Foar in soad doelen sil dit projekt fertuten dwaan: 

- de Fryske erfgoedynstellings kinne op koarte en middellange termyn harren 
doelstellings yn it ramt fan de digitale aginda Fryslân realisearje; it projekt jout in 
geweldige ympuls oan guon provinsjale kulturele ambysjes, lyk as ‘Ferhalen fan 
Fryslân’ en it Frysk ‘digitale erfguodplein’ 

- de Fryske erfgoedynstellings kinne harren maatskiplike rillevânsje sterk fergrutsje; 
- it ûnderwiis kin beskikke oer edukatyf materiaal; mei de digitale bestannen spilet 

Fryslân goed yn op de belangrike trend fan online edukaasje 
- de omrop krijt in rike boarne oanrikt foar allerhanne programma`s (fan edukatyf oant 

ferdivedaasje); 
- de ekonomyske sektor, benammen de ‘creative industry’, kin beskikke oer kennis, 

ynformaasje en ynspiraasje; 
- de wittenskip kin beskikke oer ‘big data’ foar alle soarten fan ûndersyk (tink oan 

taalkundich, histoarysk, sosjologysk ûndersyk ensfh.). De digitale data jouwe in 
ympuls oan it ûndersyk troch de grutte mooglikheden fan kwantifikaasje en 
fergelykjend ûndersyk; 

- de digitale data meitsje in yntegraal trochsykber ‘Frysk erfgoedplein’ mooglik foar alle 
belangstellenden yn Fryslân en dêrbûten. 

-   digitalisearring fan erfguod hat ek belangrike effekten foar de kostenbehearsking fan 
behâld en behear fan fysike kolleksjes; sa sille by substytusje de opslachkosten fan 
grutte papieren bestannen minder wurde en is der ek minder jild nedich foar 
restauraasje en ûnderhâld 

- de digitale data foarmje in belangryk kapitaal foar ynnovaasje op it mêd fan 
meartalige syksystemen. Sa’t Wetsus de basis is foar ynnovaasje yn 
wettertechnology, sa kin dit projekt de basis wêze foar de opbouw fan in ynnovative 
sektor op it mêd fan ‘meartaligenstechnology’; it projekt noeget ynnovatieve 
bedriuwen út om produkten en tsjinsten te ûntwikkeljen op basis fan de data en yn 
gearwurking mei de belutsen kennisynstituten.  

  



 
 

4. Wat smyt it op 

 
4.1 Wurkgelegenheid 

It deltaplan digitalisearring hat de ynrjochting fan in grutte ‘scanstrjitte’ fanneden. Kolleksjes 
moatte materieel taret wurde op it scannen (logistyk, útpakke en ynpakke ensfh.). De 
dokuminten moatte yn grutte oantallen (miljoenen siden) scand wurde. Oan de ynscande 
dokuminten moatte skaaimerken tafoege wurde om se weromfine te kinnen. De 
wurksumheden moatte koördinearre en begelaat wurde ensfh. It deltaplan soe, ôfhinklik fan 
de beskikbere middels, sa’n fiif jier duorje moatte en kin oan 25 minsken wurk biede (rekken 
hâldend mei guon part-timers). It is wurk dat ek nijsgjirrich is foar jonge minsken mei in lege 
oplieding. Oan it wurk kinne opliedings keppele wurde om de jongeren in sterkere posysje yn 
de maatskippij te jaan. It wurk kin daliks (2013) mei útseinsetten wurde.  
Foar it projekt digitalisearing ha wy in earste businessplan útwurke. Wy tinke dat wy 
boppesteande doelstellings helje kinne binnen in budzjet fan 5 miljoen euro. Yn ûndersteand 
skema jouwe wy de basiswurksumheden oan. Binnen it budzjet bliuwt dan romte oer om mei 
ynnovearjende bedriuwen nije produkten te ûntwikkeljen mei help fan de ‘big data’. Dy ekstra 
kosten (€ 889.000) wurde yn geliksense mjitte oer 5 jier útsmard. Dit wurkgelegenheidseffekt 
kin dan maksimaal sa’n 4-5 fte’s betsjutte oer in perioade fan 5 jier. Yn it businessplan is 
útgongen fan werving fia regelingen. De mooglike subsydzjes op dat wurk binne hjir net 
meinommen. 
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Projectleiding 

Specialist Techniek 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ICT/Bestandsbeheer 

         

Temporary  5 5 5 5 5  Nieuwe Projecten 

Vaste 
Leerwerkplekken 

Diversen 2 2 2 2 2 2  

Totaal  17 20,5 21,5 22 22 17  

 



 
 
Konsept-begrutting 
 

 2013 
6mnd 

2014 2015 2016 2017 2018  

Personeel 190 500 500 540 540 540 2810 

Techniek/Onderh/Afsch./Licenties 45 70 70 75 75 75 410 

Huisvesting 20 40 44 45 46 47 242 

Scholing 15 40 44 55 55 55 264 

Begeleiding 10 20 20 20 20 20 110 

Overig/Onvoorzien 25 50 50 50 50 50 275 

Untwikkeljen nije produkten mei 
ynnovearjende bedriuwen  

177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 0 889 

Totaal 482,8 897,8 905,8 962,8 963,8 787 5000 

 
Op grûn fan de gongbere ‘kengetallen’ kinne ek de spin-off effekten op de wurkgelegenheid 
fan de direkte ynfestearrings begrutte wurde. Elke direkte fte stiet ek foar ien yndirekte fte. 
Dat soe yn dit projekt mei in trochrintiid fan 5,5 jier dus gean om sa’n 20 fte’s. Meielkoar giet 
it om 111,5 fte direkte arbeidsjierren. Direkt en yndirekt prate jo oer 223 arbeidsjier.   
  

4.2. Spin-off 
Sa’t hjirboppe al sein is, is it stimulearjen fan de wurkgelegenheid in belangrike betingst om 
projekten te finansieren út de NUON-jilden wei. It projekt dat wy hjir útstelle fersterket de 
sektoaren dy’t de ‘big data’ yntegrearje kinne yn it útfieren fan harren taken.  
Njonken de direkt yn jild en fte’s út te drukken effekten, wolle wy ek graach wize op it feit dat 
mei it projekt in unyk stik kennis en ekspertise opboud wurdt yn in multididiplinêre kontext. It 
projekt bringt net allinne de erfguod- en kulturele ynstellings bymekoar, mar leit ek de 
relaasjes út de erfguodsektor wei nei ûnderwiis en ekonomy en jout oan ynnovearjende 
bedriuwen op it mêd fan meartalich datamanagement in belangrike stipe. 
 

5. Kosten 

De kosten fan dit gehiel binne ynearsten rûsd op maksimaal € 5 miljoen (sjoch 4.1).  
 


