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Inleiding

In december 2020 is het Activiteitenplan 

Podiumkunst.net goedgekeurd door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiermee is 

het netwerk Podiumkunst.net opgenomen in de 

culturele Basisinfrastructuur (BIS). In juni 2021 hebben 

de initiatiefnemers¹ een samenwerkingsovereenkomst 

getekend.

Het Activiteitenplan Podiumkunst.net (2021-2024) 

beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die in de 

BIS-periode opgepakt worden. Elk jaar levert 

Podiumkunst.net een jaarplan op, waarin meer in detail 

wordt ingegaan op de activiteiten die het komende jaar 

worden uitgevoerd. Dit plan geeft dan ook een concrete 

invulling weer van de uit te voeren activiteiten in 2022 en 

verduidelijkt aan de subsidiegever, het ministerie van 

OCW, de verwachting voor dit jaar ten aanzien van het op 

te bouwen netwerk vanuit Podiumkunst.net. Tevens wordt 

er elk jaar een verantwoording van het voorgaande 

jaarplan gegeven (D1.7.1).

Aangezien er een nauwe relatie ligt met de activiteiten 

binnen en tussen de verschillende cultureel erfgoed 

domeinen en met de naburige netwerken van het 

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en het Netwerk Archieven 

Design en Digitale Cultuur (NADD), worden de plannen en 

de activiteiten met hen afgestemd; met name de al door 

NDE ontwikkelde voorzieningen en inzichten op het 

gebied van DERA, waaronder het gedistribueerde karakter 

van zowel de voorzieningen als de infrastructuur zijn 

leidraad voor de infrastructuur die Podiumkunst.net 

opbouwt. Daarnaast worden ook verbindingen gelegd 

met DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. 

Op deze manier wordt gezamenlijk invulling gegeven aan 

de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 

(NSDE). 

In het Activiteitenplan Podiumkunst.net worden de vier 

hoofdactiviteiten van Podiumkunst.net beschreven. Deze 

vormen een mooie kapstok voor de indeling van dit 

jaarplan:

    1.    Netwerk ondersteunen en laten groeien;

    2.   Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten;

    3.   Deskundigheidsbevordering;

    4.   Creatief hergebruik stimuleren.

In het activiteitenplan is het einddoel van 

Podiumkunst.net als volgt geformuleerd: 

“In 2025 is Podiumkunst.net uitgegroeid tot het netwerk 

waarin de podiumkunstensector is verenigd om collecties 

digitaal beschikbaar te stellen. Podiumkunst.net ontsluit 

de digitale collecties van de podiumkunsten voor een 

duurzaam gebruik van ons immaterieel en materieel 

erfgoed. Zowel grote, middelgrote als kleinere 

cultuurproducerende podiumkunstinstellingen en 

archieven zijn aangesloten op een gezamenlijk 

ontwikkelde infrastructuur.”

Bij het vormgeven van voorliggend jaarplan is rekening 

gehouden met de in het activiteitenplan beschreven 

mijlpalen van het project. Zie Bijlage 2 voor het overzicht 

van de specifieke deliverables en mijlpalen voor 2022.

Terugblik op 2021
In 2021 is Podiumkunst.net voortvarend van start gegaan, 

maar zijn de eerste maanden opgevangen door tijdelijke 

medewerkers. Per mei is de programmamanager 

aangesteld en in juni is de communicatiemedewerker 

aangetreden. In de loop van het jaar bleek ook dat er aan 

het profiel van de medewerker externe relaties geschaafd 

moet worden, waardoor de aanstelling daarvan ook 

vertraging opliep. Deze coördinator projecten en 

activiteiten start per januari 2022.

In het opstartjaar is vooral gewerkt aan de 

naamsbekendheid en presentatie van de missie, visie en 

doelen van Podiumkunst.net. Er is nadrukkelijk 

samenwerking gezocht met collega’s in het netwerk, zoals 

het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), het Netwerk 

Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) en DEN, 

Kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector.

Ten opzichte van het einddoel heeft Podiumkunst.net in 

2021 minimale achterstand opgelopen vanwege 

beperkingen door corona. Het gaat hierbij vooral om 

workshops en evenementen rondom kennisbevordering. 

¹ De initiatiefnemers zijn de consortiumpartners Stichting Allard Pierson, Stichting ter Bevordering van Podiumkunsten in Nederland, Stichting Centrale 
Discotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Nederlands Jazz Archief, Stichting Omroep Muziek en Stichting Theater In Nederland.
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De activiteiten die in 2021 niet konden worden uitgevoerd, 

worden alsnog in het jaarplan van 2022 opgenomen, 

waardoor deze achterstanden halverwege de periode 

weer ingelopen zijn.

Ambities
Podiumkunst.net inspireert met pilotprojecten die nieuwe 

vormen van (her)gebruik stimuleren, onderzoeken en 

faciliteren. Zo draagt de podiumkunstensector, naast de 

erfgoedsector en de ontwerpsector, bij aan de NSDE. 

De ambitie van Podiumkunst.net luidt als volgt: “We zijn 

tevreden als we aan het eind van het project vanuit alle 

disciplines en genres de zichtbaarheid van digitale 

podiumkunsten collecties binnen onze digitale 

infrastructuur voor alle doelgroepen beschikbaar hebben. 

En we daarnaast vanuit alle disciplines en genres 

pilotprojecten in samenwerking hebben kunnen 

uitvoeren, met een koppeling aan deze infrastructuur als 

resultaat. De doelgroepen van Podiumkunst.net, 

waaronder liefhebbers, onderzoekers en kunstenaars, 

weten de collecties te vinden en putten inspiratie uit de 

resultaten behorende bij het einddoel.” 

Na het opstartjaar, waarin Podiumkunst.net zichzelf 

bekend is gaan maken binnen met name het directe 

erfgoednetwerk en bij de netwerken van de partners, 

wordt deze bekendheid in 2022 verder uitgebreid. 

Daarnaast wordt met een aantal gezelschappen en 

instellingen ook stappen gezet richting digitalisering en 

koppeling aan de digitale infrastructuur.

De ambities in 2022 volgen de vier hoofdactiviteiten:

    1.    Netwerk ondersteunen en laten 

          groeien
Podiumkunst.net gaat zich nadrukkelijk presenteren op 

evenementen en organiseert er zelf ook enkele. Hierbij ligt 

de focus in 2022 met name op de 

podiumkunstinstellingen en producerende 

gezelschappen. Er wordt niet alleen informatie gedeeld, 

maar ook opgehaald bij de doelgroepen. Het doel is de 

bewustwording van het belang van digitalisering van 

podiumkunst-erfgoed bij instellingen en gezelschappen te 

vergroten. Hiervoor worden ook de communicatiekanalen 

van Podiumkunst.net gebruikt, middels het delen van 

berichten en artikelen gericht op dit belang.

    2.   Ontwikkelen 

          gemeenschappelijke diensten
De verbinding tussen digitale collecties en archieven krijgt 

gestalte door de digitale infrastructuur die in 2022 

gerealiseerd wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al 

bestaande standaarden en voorzieningen binnen NDE. 

    3.   Deskundigheidsbevordering
Er wordt een deskundigheidsbevordering traject uitgezet 

met daarin aandacht voor digitalisering en onderlinge 

verbinding van podiumkunst-erfgoed. Het doel is om de 

kennis over digitalisering te vergroten bij instellingen en 

gezelschappen. Zo worden zij kundig ten aanzien van het 

digitaliseren van hun eigen collecties en voelen zich 

verantwoordelijk om digitaliseringsbeleid te maken, onder 

andere gericht op duurzame toegankelijkheid.

    4.   Creatief hergebruik stimuleren
Via al lopende en nieuwe pilotprojecten wordt  de 

ontwikkeling van deze digitale podiumkunsten 

infrastructuur steeds meer zichtbaar gemaakt. Het doel is 

de podiumkunsten met elkaar te verbinden over alle 

collecties en archieven heen. Uiteindelijk ontstaat er zo 

een rijke historie die als naslag kan dienen, maar ook als 

inspiratie voor nieuwe creatieve uitingen. De resultaten uit 

de pilotprojecten dienen deels als best practices voor 

creatief hergebruik.

Om deze ambities stapsgewijs waar te maken wordt het 

hoofddoel in 2022 om meer gezelschappen en 

producerende instellingen te betrekken bij 

Podiumkunst.net, hetzij via pilotprojecten, evenementen 

of deskundigheidsbevordering. 
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Figuur 1

De hoofdactiviteiten van Podiumkunst.net laten zich lezen 

als in elkaar grijpende puzzelstukjes (figuur 1): 

Podiumkunst.net verbindt alle puzzelstukjes tegelijk, 

waarbij het uitbouwen van het netwerk en hen bewust 

maken van noodzaak en nut van digitalisering de basis 

vormt van al onze activiteiten. Er wordt aan steeds meer 

aansprekende pilotprojecten gewerkt ter stimulering van 

creatief hergebruik om de ambities te onderstrepen.
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De doelgroepen van Podiumkunst.net zijn:

    ●    Achterban van de consortiumpartners en

           domeinraad leden;

    ●    Netwerkpartners: Stakeholders met bereik in 

           podiumkunsten/ erfgoedsector;

    ●    Samenwerkingspartners: partners, die zich ook op 

           het vlak van digitalisering van cultureel erfgoed 

           begeven en de activiteiten van Podiumkunst.net 

           aanvullen;

    ●    Podiumkunstinstellingen met collecties uit de 

           podiumkunsten: instellingen (van klein tot groot) 

           met digitale of te digitaliseren sectorcollecties;

    ●    Eindgebruikers: makers, onderzoekers, journalisten, 

           studenten en docenten in het (kunstvak)onderwijs.

Bij het bereiken van deze doelgroepen wordt gefaseerd te 

werk gegaan, waarbij eerst de consortiumpartners, 

netwerkpartners en samenwerkingspartners bij de 

activiteiten worden betrokken. Daarnaast wordt de focus 

in 2022 op de producerende gezelschappen en orkesten 

gelegd.

In de tweede fase (2023-2024) wordt het bereik uitgebreid 

naar eindgebruikers en het algemeen geïnteresseerde 

publiek. Dit betekent echter niet dat deze doelgroepen 

helemaal niet benaderd worden tot 2023. Middels 

‘zichtbare’ evenementen, onderzoek naar behoeftes en 

wensen uit het veld, educatietrajecten en pilotprojecten 

worden deze doelgroepen al deels meegenomen in het 

komende jaar. 

Na het opstartjaar, waarin Podiumkunst.net zichzelf 

bekend is gaan maken binnen met name het directe 

erfgoednetwerk en bij de netwerken van de 

partners, wordt in 2022 verder gebouwd aan deze 

kring. De focus in 2022 ligt met name op het meer 

betrekken van de producerende gezelschappen en 

instellingen bij de activiteiten van Podiumkunst.net. 

Een zo breed mogelijke spreiding over de 

verschillende disciplines staat centraal. 

1.1. Veldverkenning
Podiumkunst.net opereert binnen een bredere context 

waarin meerdere partijen met hetzelfde onderwerp bezig 

zijn (het digitaliseren en verbinden van cultureel erfgoed 

collecties), waarbij ieder een net andere nuance, 

doelstelling of doelgroep als grondslag heeft. Binnen dit

veld staat samenwerking en afstemming centraal, waarbij 

de verschillende partijen (Podiumkunst.net, NDE, NADD, 

DEN) aanvullend aan elkaar werken. In deze afstemming is 

een overzicht van stakeholders van belang. Daaruit 

voortvloeiend is een overzicht van instellingen en 

gezelschappen die podiumkunst-collecties beheren of 

bezitten en van digitale sector-collecties nodig. Verder 

wordt onderling afgestemd over de begeleiding van de 

digitalisering van de werkprocessen. Dit zorgt voor een 

juiste verdeling in de samenwerking (‘wie doet wat voor 

wie’). Daarnaast kunnen de ambities van Podiumkunst.net 

n.a.v. dit overzicht beter meetbaar gemaakt worden, 

omdat de activiteiten in 2022 zich met name op deze 

groep richten.  

1. Netwerk ondersteunen 
en laten groeien
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Veldverkenning

In 2022 houdt Podiumkunst.net een eerste verkenning 

naar de omvang van de verschillende doelgroepen. Dit 

wordt gemeten op basis van bestaande onderzoeken naar 

het aantal instellingen, gezelschappen, orkesten, enz. 

binnen de doelgroep podiumkunsten. Tevens wordt 

geïnventariseerd, ook met behulp van bestaande 

onderzoeken, wie er een collectie/archief heeft en in 

hoeverre deze wel of niet digitaal beschikbaar is.

1.2. Binding met het netwerk
In 2022 gaat de opbouw van het netwerk en uitbreiding 

van de kring door. Om instellingen en gezelschappen 

binnen het netwerk te binden aan Podiumkunst.net vindt 

er een onderzoek plaats of een afzonderlijk manifest² voor 

Podiumkunst.net een meerwaarde heeft t.a.v. de doelen. 

Daarbij wordt ook de optie bekeken om gezamenlijk met 

de overige (netwerk)partners samen een manifest te 

ontwikkelen of bij te stellen, zodat dit voor het gehele 

erfgoedveld geldt. Mocht het tot de ontwikkeling van een 

manifest komen, dan wordt aan partners die al betrokken 

zijn of betrokken willen zijn gevraagd dit te ondertekenen. 

Met een ondertekening ondersteunen zij de 

geformuleerde doelen en fungeren als ambassadeurs voor 

Podiumkunst.net. Tevens vindt er actieve werving plaats 

via de activiteiten van nieuwe partners en 

geïnteresseerden om het manifest te ondertekenen. Het 

doel is om de bekendheid van Podiumkunst.net en het 

belang van de activiteiten en einddoelen onder een steeds 

grotere groep podiumkunst-professionals te verspreiden.

Activiteiten in 2022

    ●    Onderzoek manifest in afstemming met 

          (netwerk)partners. Opstellen manifest en uitzetten 

          binnen het netwerk;

    ●    Contact met NDE, DEN en NADD om strategische en 

          beleidsmatige zaken af te stemmen;

    ●    Initiatief van samenwerkingsprojecten met partners, 

          gericht op het uitbreiden van het netwerk en het 

          verder bekend maken van Podiumkunst.net;

    ●    Regelmatig overleg met de koepelorganisaties      

          NAPK en VSCD en met de rechtenorganisatie FEMU;

    ●    Contact met de Vereniging voor Nederlandse 

          Orkesten (VvNO) wordt in 2022 via 

          consortiumpartner Stichting Omroep Muziek (SOM) 

          tot stand gebracht.

1.3. Programmacoördinatie en 

       verduurzaming
De consortiumpartners zijn de ambassadeurs voor 

Podiumkunst.net. De vaste kerngroep medewerkers van 

Podiumkunst.net zijn of worden geplaatst bij de 

verschillende consortiumpartners om zo de spreiding te 

waarborgen. Ook pilotprojecten en 

deskundigheidsbevorderingstrajecten worden verdeeld 

over de consortiumpartners. Er wordt hierbij tevens 

samenwerking gezocht met andere netwerkpartners 

(D1.6.2, M12).

Daarnaast is een aantal uitvoerende projectmedewerkers 

en ZZP’ers aangesteld via het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid, de Stichting ter Bevordering van de 

Podiumkunst in Nederland (Stichting BPN) en SOM. In 

2022 worden er ook medewerkers op tijdelijke basis 

aangetrokken op de terreinen infrastructuur, 

deskundigheidsbevordering en pilotprojecten.

Activiteiten in 2022

    ●    Verder inrichten van de organisatie;

    ●    Bemensen organisatie met zowel vaste als tijdelijke 

          medewerkers.

1.4. Opbouw netwerk
2021 is gebruikt om domeinraden voor Muziek en Theater 

te vormen, als klankbordgroep en kennisbron om 

ondersteuning aan de domeincoördinatoren te bieden bij 

voorliggende vraagstukken binnen het betreffende 

domein. De domeinraden worden daarnaast door de 

domeincoördinatoren ingezet om de vragen en behoeften 

te toetsen bij de verschillende doelgroepen. In 2022 

worden deze domeinraden volop in werking gesteld en 

zullen drie à vier keer per jaar vergaderen.

² Er wordt tevens onderzocht of er met NDE en NADD gezamenlijk een netwerk-manifest opgesteld zou moeten worden. Dit 
zou een bijstelling van het huidige manifest van NDE betekenen.
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1.4.1. Muziek

De domeinraad Muziek wordt in eerste instantie gevormd 

door de volgende stakeholders en wordt in 2022 nog 

uitgebreid met stakeholders uit andere disciplines. Het 

gaat om:

    ●    Koninklijke Bibliotheek (KB)

    ●    Nederlands Muziek Instituut (NMI)

    ●    Universiteit van Amsterdam (UvA)

    ●    Koepelorganisatie van Nederlandse 

          Studentenorkesten

    ●    Poparchief Groningen

    ●    Meertens Instituut

    ●    Conservatorium van Amsterdam

    ●    Taalunie

    ●    Musidesk

In 2021 is een standaard ontwikkeld voor een 

metadateringsmodel door de metadateringswerkgroep. 

De informatie over dit model wordt in 2022 verder 

verspreid binnen het netwerk (niet alleen binnen het 

muziekdomein, maar ook richting de theaterdisciplines), 

om zo ook andere potentiële deelnemers warm te maken 

voor dit model. Met een aantal van hen wordt in een pilot 

onderzocht hoe de aansluiting (mapping) gerealiseerd kan 

worden. 

1.4.2. Theater

Voor Theater is eveneens een domeinraad ingesteld. Deze 

groep wordt in eerste instantie gevormd door de (nu al 

forse) groep stakeholders en is in november 2021 voor het 

eerst bijeengekomen. In 2022 wordt de domeinraad verder 

ingevuld en zal de domeincoördinator Theater haar volop 

gebruiken als klankbord en adviesgroep. 

De domeinraad Theater bestaat uit stakeholders vanuit:

    ●    De Theatercollectie/Allard Pierson

    ●    Redactie Theaterencyclopedie

    ●    Stichting Theater in Nederland (TiN)

    ●    Theaterkrant

    ●    Stichting Digitaal Informatie Platform (DIP)

    ●    The Need for Legacy

    ●    De Nieuwe Toneelbibliotheek

    ●    Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

    ●    Vertegenwoordiging van kunstvakonderwijs en

           vakgroepen theaterwetenschap

Ook voor theater staat het verder opbouwen van het 

netwerk op de agenda. In het kader daarvan presenteert 

Podiumkunst.net zich op diverse theaterfestivals en 

-activiteiten, met name het Nederlands Theaterfestival en 

de Nederlandse Dansdagen.

Activiteiten in 2022

    ●    Verder bemensen domeinraden;

    ●    Zichtbaarheid domeinen theater en muziek 

          vergroten door middel van deelname aan 

          evenementen.

1.5. Succesindicatoren
2022 is voor de pijler Netwerk ondersteunen en laten 

groeien een succes wanneer de volgende zaken bereikt 

zijn:

    ●    Een uitbreiding van het netwerk met producerende 

          gezelschappen en makers;

    ●    Podiumkunst.net heeft de wensen van potentiële 

          partners, deelnemers, (eind)gebruikers en makers 

          beter in beeld;

    ●    Als de naam en de doelen van Podiumkunst.net 

          bekend zijn bij alle relevante partijen in het veld 

          (gezelschappen, makers en beherende instellingen). 

          Gevolg van deze bekendheid is ten eerste 

          bewustwording van het belang van digitaliseren en 

          ten tweede digitalisering van archieven en collecties 

          binnen de podiumkunsten met een koppeling naar 

          de infrastructuur;

    ●    Als de activiteiten en evenementen leiden tot een 

          doorlopend discours over het nut en gebruik van 

          podiumkunsterfgoed.
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voortbouwen en bij aan kan sluiten. De werkzaamheden 

die in 2022 worden uitgevoerd zijn mede gericht op het 

beter beschikbaar maken van relevante 

terminologiebronnen en op die manier bijdragen aan de 

groei van het Termennetwerk. Uiteindelijk vloeit dit samen 

in landelijke standaarden die aansluiten bij de 

internationale standaarden op het gebied van 

podiumkunsten-erfgoed.

In het eerste jaar zijn grote stappen gezet met betrekking 

tot deze infrastructuur. De werkgroep metadatering heeft 

een metadateringsstandaard uitgewerkt, die nu binnen de 

muziekwereld gebruikt wordt. Deze sluit aan bij de 

internationale standaarden, maar in Nederland is de 

kennis hierover nog zeer beperkt. Deze kennis moet dan 

ook verder ontwikkeld worden. Onder andere de 

Muziekschatten van SOM worden op den duur op deze 

manier ontsloten en zijn dan te vinden via het 

Termennetwerk van NDE.

In het najaar van 2021 is een team van 

informatie-architecten (ArchiXL) begonnen met het 

ontwerp van een gemeenschappelijke infrastructuur. 

Gebaseerd op de inhoudelijke keuze die vanuit de 

metadatawerkgroep gemaakt is voor het RDA model³, 

heeft ArchiXL de toepasbaarheid van dit model voor 

Podiumkunst.net breed onderzocht en geaccepteerd als 

basis voor de gemeenschappelijke infrastructuur.

Het RDA model blijkt breed toepasbaar voor 

podiumkunsten. Met een zogenoemd Application Profile 

kunnen die onderdelen die voor de podiumkunsten van 

toepassing zijn worden geselecteerd. Daar waar 

onderdelen ontbreken (zoals bijvoorbeeld de bezetting) 

Podiumkunst.net staat voor verbinden: het 

verbinden van collecties binnen het netwerk van 

podiumkunsten en het ontsluiten van deze 

collecties. Hoe verbind je metadata van collecties en 

hoe maak je die data vervolgens beschikbaar voor 

alle podiumkunst liefhebbers?

Door in het podiumkunstenveld te inventariseren 

welke collecties er zijn, welke metadatering hier 

gebruikt wordt en welke termen er nodig zijn om het 

hele veld te omvatten, bouwt Podiumkunst.net aan 

een infrastructuur die verbanden kan leggen tussen 

collecties binnen theater, muziek, dans, opera en 

andere podiumkunstdisciplines.

2.1. Digitale infrastructuur 

      Podiumkunst.net
Podiumkunst.net laat, in overeenstemming en 

samenwerking met bestaande gezelschappen en 

collecties, een gemeenschappelijke infrastructuur 

ontwerpen en implementeren die aansluit op de 

infrastructuur verbonden erfgoed van het NDE en de 

principes uit de DERA volgt. 

Deze infrastructuur heeft tot doel de collecties van het 

netwerk te koppelen, te verrijken met andere bronnen en 

de vindbaarheid voor diverse doelgroepen te vergroten. De 

voorzieningen die reeds binnen NDE zijn ontwikkeld, met 

name het Datasetregister, tools voor het genereren van 

Linked Open Data (LOD) en het Termennetwerk zijn 

componenten waar Podiumkunst.net op kan 

2. Ontwikkelen 
gemeenschappelijke 
diensten
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wordt dit als domeinspecifieke aanvulling opgenomen, en 

mogelijk later door de RDA commissie toegevoegd aan 

het model zelf.  

Eind januari 2022 heeft dit team een ontwerp gereed, 

mede gebaseerd op initiatieven die er al binnen de 

muziek- en theaterwereld ontwikkeld zijn. Daarbij is er 

gekeken naar de overeenkomsten op globaal niveau, 

aangevuld met specifieke detail-beschrijvingen voor de 

verschillende disciplines en genres.

In 2022 wordt het ontwerp verder uitgewerkt en getoetst 

aan de hand van verschillende pilot-instellingen en 

-gezelschappen uit de podiumkunsten (D1.3). Ook bevat 

het document een ontwerp voor de aggregatie van data. 

In 2023 wordt op basis van deze tests en de daaruit 

volgende doorontwikkeling van het datamodel gewerkt 

aan de technische realisatie, met als eerste stap een 

knowledge graph. Nadruk ligt op de verschillende 

bronnen waaruit deze knowledge graph is opgebouwd en 

hoe te beschikken over de data in die bronnen. De 

verantwoordelijkheid voor de datatransformatie blijft bij de 

diverse bronnen liggen. 

Met behulp van de ontwikkelde knowledge graph wordt 

vervolgens gewerkt naar een concrete implementatie 

(derde fase), die door alle aan te sluiten organisaties 

gebruikt kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

een bestaande software-applicatie of een zelf op maat te 

ontwikkelen systeem.

Einddoel is om voor eind 2023 toe te werken naar een 

digitaal platform. Dit platform wordt gedefinieerd als de 

verbindende ‘bruikbaar’ laag van de data (figuur 2), zoals 

beschreven in de DERA en opgenomen in het 

Activiteitenplan Podiumkunst.net. Het is daarmee de 

verbindende laag tussen de data bij de collectiehouders 

en de diensten die door verschillende doelgroepen 

kunnen worden gebruikt. Het platform biedt de basis voor 

de eerste versie van de zoekfunctie, middels een door 

Podiumkunst.net te ontwikkelen widget, die beschikbaar 

zal zijn op een demo-portal voor een groep testgebruikers 

van Podiumkunst.net. In dit demo-portal zijn een aantal 

van de reeds bestaande collecties van de partners en de 

verbindingen die gemaakt zijn in de overige 

pilotprojecten ontsloten. 
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Figuur 2

De technische implementatie en het doorontwikkelen van 

de widget  zijn activiteiten die in 2023 een definitieve vorm 

moeten krijgen. Welke deelnemers er op welk moment 

kunnen aansluiten is afhankelijk van de keuzes die in 2022 

gemaakt worden. Hierbij is de diversiteit van de 

gekoppelde organisaties/instellingen aan de digitale 

infrastructuur (genres, disciplines) leidend. Op den duur 

kunnen alle geïnteresseerde partijen de widget op hun 

eigen site gebruiken om informatie vanuit het platform 

direct aan gebruikers van hun site te ontsluiten. Zij kunnen 

ook aansluiten op het Podiumkunst.net-platform door 

hun eigen tools te laten integreren met informatie die het 

platform ontsluit.

Wel wordt in elk geval één pilot-instelling geselecteerd, die 

het gehele traject van digitalisering tot koppeling met de 

infrastructuur van Podiumkunst.net doorloopt onder 

leiding van de coördinator projecten & activiteiten (D2.4). 

Hier wordt tevens een rapport van gemaakt (D2.5), dat 

voor andere instellingen en gezelschappen ook als 

leidraad kan dienen.

Als resultaat van dit traject ontstaat een Handboek DERA 

Standaarden voor Podiumkunsten (D1.3) voor instellingen 

om hun eigen collecties via een verbindende laag te 

beschrijven en die te koppelen aan de te bouwen 

infrastructuur. Hierin wordt vastgelegd hoe onderstaande 

technische randvoorwaarden gerealiseerd zijn of worden:  



    ●    De collecties uit de podiumkunsten zijn verdeeld 

          over instellingen van divers formaat. De verwachting 

          is dat de reeds gebruikte catalogussystemen op 

          termijn allemaal LOD kunnen publiceren waardoor 

          een knowledge graph opgebouwd kan worden. Een 

          vorm van aggregatie, waarbij de data wel zo dicht 

          mogelijk bij de bron gepubliceerd wordt, moet tot 

          die tijd daarnaast vormgegeven worden;

    ●    De collecties zijn nu beschreven in diverse 

          metadataformaten. Er wordt ingegaan op 

          standaardisering aan de bron, en/of mappings naar 

          standaarden in de gemeenschappelijke 

          infrastructuur;

    ●    Door collectiehouders worden diverse 

          terminologiebronnen gebruikt. Deze 

          terminologiebronnen moeten onderling gelinkt 

          worden, of er moet gekozen worden voor een 

          gemeenschappelijke terminologiebron die alle 

          collectiehouders gebruiken. Er wordt gekozen voor 

          een benadering waarbij de terminologiebronnen als           

          verbindende laag fungeren tussen de verschillende 

          collecties. Tegelijkertijd wordt het gebruik van een 

          gezamenlijke terminologiebron getoetst op 

          haalbaarheid.

2.2. Muziek
Het domein muziek richt zich vooral op de formulering 

van standaarden voor metadatering en het 

termennetwerk, met resultaten die ook voor het 

theaterdomein van toepassing en belang gaan zijn.

Het ontwikkelen van muziekstandaarden beweegt zich 

langs twee terreinen:

In 2021 is een Standaard voor metadatering voor het 

muziekdomein (D2.2) uitgewerkt: welke velden worden in 

de metadatering gebruikt om Podiumkunst.net te kunnen 

vullen? Daarbij is gewerkt aan een minimale dataset 

beschrijving. Deze omvat ook het gebruik van reeds 

bestaande thesauri. Welke ontologie past het best? Zowel 

SOM als Muziekweb en KB publiceren inmiddels LOD. 

Deze kunnen als best practice of als uitgangspunt 

gehanteerd worden. 

De metadateringswerkgroep heeft een eerste versie 

gemaakt voor standaarden in de muziek, die afgestemd 

zijn met het domein theater en in deze vorm toepasbaar 

zijn voor de gehele infrastructuur van Podiumkunst.net. 

Deze standaarden worden getoetst aan de 

informatiearchitectuur en opgenomen in het ontwerp en 

de infrastructuur. Hierbij dienen als uitgangspunten voor 

2022:

    ●    Blijvend onderschrijven en aanhaken bij de 

          uitgangspunten Nationale Strategie Digitaal Erfgoed;

    ●    Aanpassingen doorvoeren in de metadata om beter 

          opgenomen te kunnen worden in het platform 

          (verrijkingen).

In 2022 wordt het (verbeteren van) de standaarden verder 

verdiept met de volgende partners en overige deelnemers 

(aan de metadateringswerkgroep dan wel aan de 

pilotprojecten):

    ●    SOM

    ●    Muziekweb

    ●    Allard Pierson

    ●    KB

    ●    Beeld en Geluid

    ●    Musidesk

    ●    Nederlands Jazz Archief

    ●    Stichting TiN

    ●    De Theatercollectie

    ●    NMI

    ●    Nationale Opera en Ballet

    ●    Meertens Instituut

In samenwerking met de informatiearchitect en de KB 

wordt in 2022 voor een aantal collecties een mapping 

ontwikkeld naar het RDA model, zodat deze collecties via 

dit model met elkaar verbonden kunnen worden. Dit zal in 

ieder geval gerealiseerd worden voor de collecties van de 

consortiumpartners, en daarnaast met de KB en het NMI 

(D2.4 Eerste deelnemers aangesloten). 

Samen met de KB wordt daarnaast een project gestart om 

kennis rondom RDA te delen met Podiumkunst.net door 

de mapping van de aan te sluiten collecties naar het 

nieuwe standaard model voor een aantal deelnemers uit 

te voeren.  
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Daarnaast wordt verder gewerkt aan een ontologie voor 

de bezetting, die als uitbreiding op het RDA model, in 

samenwerking met de RDA steering comittee, of binnen 

de Podiumkunst.net subset van het RDA model 

opgenomen wordt. Hiermee wordt de Finale versie van de 

muziekstandaarden afgerond (D2.6). 

Binnen de informatiearchitectuur wordt verder 

onderzocht hoe de knowledge graph en het linked data 

model op basis van dit RDA model er uit zou kunnen zien. 

Tot slot wordt uit al deze deelresultaten een finale versie 

voor protocollen en standaarden binnen het 

muziekdomein gedestilleerd (Deliverable D2.6, Mijlpaal 

M15).

Het LRM-RDA-model stoelt op een zogenoemde 

WEMI-structuur, die impliceert dat unieke werken, 

expressies en manifestaties worden gecreëerd, voorzien 

van persistentie uri's. In Nederland ontbreekt een partij die 

het duurzaam creëren, registreren en onderhouden 

daarvan doet. Deze taak ligt internationaal bij de Nationale 

Bibliotheken, maar is in Nederland (nog) niet bij de KB 

belegd. Dit maakt dat het ontwikkelen (en eventueel 

beleggen) van deze essentiële taak een risico vormt voor 

een aantal oplevermomenten voor Podiumkunst.net. 

Podiumkunst.net moet voor die taak dan ook een 

duurzame partner vinden. 

2.3. Theater
Het tweede jaar van Podiumkunst.net staat voor het 

theaterdeel vooral in het teken van de technische 

koppeling vanuit DIP in het kader van de verbinding van 

digitale collecties in de groeiende infrastructuur en in het 

leggen van de grondslag voor de verrijking van informatie. 

Vanaf begin november 2021 is DIP gestart met de 

gefaseerde oplevering van de eerste modules aan de 

aangesloten podia, producenten en  impresariaten 

(waaronder de leden van de VSCD, NAPK en VVTP): de 

verkoop- & contractmodule en publieksmonitor. Dit loopt 

door tot de eerste helft van 2022. In deze oplevering wordt 

het fundament gelegd voor de noodzakelijke 

infrastructuur om in de toekomst producties en 

voorstellingen verder te kunnen verrijken met aanvullende 

bestanden en meta-datering. Daarmee maakt DIP de weg 

vrij voor een archieffunctie ten behoeve van het beheer en 

behoud van de beschikbare informatie voor de lange 

termijn.

Er is met DIP afgestemd dat er al tijdens de uitrol van DIP 

een ontwerp en toetsbare use cases moeten worden 

gemaakt voor aansluiting van de Productiedatabase aan 

Podiumkunst.net. Ook er in 2022 een uitgebreide 

databeschrijving gemaakt Dit wordt meegenomen in de 

technische infrastructuur die nu ontwikkeld wordt voor 

Podiumkunst.net.

De twee use cases die in 2022 worden onderzocht zijn:

    ●    Een koppeling vanuit Podiumkunst.net met de 

          database van DIP, waarbij er door DIP ingevoerde 

          voorstellingsdata kunnen worden gebruikt voor de 

          samenstelling van een agenda en speellijsten op de 

          Theaterkrant en in de Theaterencyclopedie. Dit is 

          vanuit DIP een pilot voor de verdere verspreiding van 

          agendagegevens;

    ●    Het leggen van de grondslag voor het invoeren van 

           voorstellings-informatie en het verrijken ervan, door 

          podia en bespelers via de DIP gebruikersinterface.  

          Deze invoer stroomlijnt de dagelijkse 

          informatie-uitwisseling en bevordert een efficiënte 

          marketing en bedrijfsvoering. Tegelijkertijd wordt 

          deze informatie, wanneer deze niet meer actueel is, 

          onderdeel van het archief (het archiving by design 

          principe). In ieder geval wordt dit jaar een thesaurus 

          voor de scènische podiumkunsten (D3.3) opgeleverd.

Op de Theaterencyclopedie zijn enkele technische 

verbeteringen in gang gezet. De categorie-indeling wordt 

gewijzigd en semantisch zoeken wordt mogelijk gemaakt. 

Ook wordt er gewerkt aan stambomen, ‘werk’ pagina’s 

(over stukken uit het toneel-, opera- of ballet-repertoire die 

meerdere producties kennen) en een makkelijker 

upload-mogelijkheid voor beeld. Een specifieke koppeling 

die wordt opgebouwd is die met Theaterkrant rondom 

keyword-pagina’s en themaweken.
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De aanpassingen in de metadatering van de 

Theatercollectie en Theaterencyclopedie zijn een 

voorbereiding op het aansluiten op het Termennetwerk 

Theatercollectie en gericht op LOD. Doel is over te gaan op 

Axiell Collections in 2022, waardoor direct in LOD 

gepubliceerd kan worden.

Er zijn verschillende samenwerkingen opgezet, 

bijvoorbeeld met CREATE rondom een interactieve kaart 

die de locaties van theaters in Nederland door de eeuwen 

heen toont. Een wens voor 2022 is een samenwerking met 

Internationaal Theater Amsterdam (ITA) rondom 

terugblikkende interviews met theatergrootheden.

2.4. Succesindicatoren
2022 is voor de pijler Ontwikkeling gemeenschappelijke 

diensten een succes wanneer de volgende zaken bereikt 

zijn:

    ●    De basis van de digitale infrastructuur (ontwerp, 

          knowledge graph, technische implementatie) voor 

          Podiumkunst.net is opgeleverd, in overeenstemming 

          met de standaarden van de NSDE en de DERA;

    ●    Er is een koppeling gerealiseerd van een aantal 

          bestaande collecties (van de consortiumpartners) via 

          RDA-LRM aan de digitale infrastructuur;

    ●    De digitalisering van het archief en koppeling aan de 

          digitale infrastructuur van één pilot-gezelschap, 

          inclusief rapport waarin het traject beschreven is;

    ●    Uitbreiding op de door de metadateringswerkgroep 

          ontwikkelde muziekstandaarden in samenwerking 

          met de KB;

    ●    Een concrete mapping op het RDA-model van één of 

          meer muziekcollecties;

    ●    Koppeling van de agenda-data van DIP aan de 

          digitale infrastructuur en verrijking van deze 

          agenda-data met aanvullende data uit de 

          theaterencyclopedie;

    ●    Een eerste versie van een digitaal podiumkunsten 

          platform, met een door Podiumkunst.net 

          ontwikkelde widget en een demo-portal voor intern 

          gebruik. Aan de hand van dit interne portal kunnen 

          de wensen en behoeften rondom de 

          doorontwikkeling van de widget verder onderzocht 

          worden;

    ●    Een stijgende lijn in het aantal bereikte doelgroepen 

          (m.n. gezelschappen en orkesten).
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In 2022 wordt een aantal educatieve trajecten 

aangeboden door of via Podiumkunst.net, ter 

deskundigheidsbevordering van makers, 

gezelschappen en instellingen (D1.4.1). Een 

voorbeeld hiervan is de voortzetting door 

Podiumkunst.net van het voorheen door DEN 

uitgevoerde archiefdoorlichtingstraject. Er ontstaat 

zo een stappenplan in kennis op het gebied van 

digitalisering ten behoeve van een digitale 

infrastructuur voor het hele podiumkunstenveld.

Middels korte trainingen, webinars en online tools 

worden organisaties en gezelschappen geholpen om 

hun archieven kritisch te bekijken en stappen te zetten 

in de digitalisering. Daarbij heeft Podiumkunst.net 

deels de functie van een ‘loket’, waar om advies 

gevraagd kan worden en waar Podiumkunst.net ofwel 

zelf van dienst kan zijn of kan doorverwijzen naar de 

juiste kennispartner. 

Daarnaast haalt Podiumkunst.net zelf actief wensen en 

behoeftes van het veld op op het gebied van digitalisering 

op. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het aanbod 

van activiteiten.

3. Deskundigheids-
bevordering
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3.1. Ondersteuning educatie en 

projecten
De coördinator projecten & activiteiten begint in januari 

2022 en gaat de domeincoördinatoren en 

programmamanager inhoudelijk en organisatorisch 

ondersteunen. Hij werkt dit jaar in ieder geval aan de 

Handleiding digitaal ontsluiten collecties (D3.5), aan het 

archiveringsprotocol voor ZZP'ers (D3.10) en – deels in het 

kader van de pilotprojecten rondom de 

theatercollectieven en Louis Andriessen – aan een 

handboek over collectie-overdracht voor stoppende 

instellingen (D3.6).Ook speelt deze coördinator projecten & 

activiteiten een begeleidende rol bij de 

deskundigheidsbevorderingstrajecten en evenementen 

die georganiseerd worden.

3.2. Educatietrajecten rondom de     

       infrastructuur
Om deelnemers op weg te helpen en te motiveren verder 

te gaan met de digitalisering van hun collecties en 

archieven worden er een aantal 

deskundigheidsbevorderende trajecten aangeboden 

binnen Podiumkunst.net (figuur 3). Aan deze trajecten kan 

los van elkaar of opeenvolgend deelgenomen worden.

Stap 1 Kennismaking met digitalisering: 

Doorontwikkeling spoorboekje i.s.m. NDE en NADD

In 2019/2020 heeft NDE een digitaal spoorboekje 

ontwikkeld t.b.v. vooral kleine erfgoedinstellingen. Het is 

een stapsgewijze vragenlijst om te bepalen hoe ver een 

organisatie is met de digitalisering van hun erfgoed. Voor 

mensen met een gemengde collectie is het spoorboekje, 



zoals het nu is, een prima tool. Voor Podiumkunst.net en 

partner in deze NADD zijn er wat aanpassingen gewenst. 

In 2022 wordt het spoorboekje dan ook in samenwerking 

met NDE en de originele makers geëvalueerd en 

doorontwikkeld. Met deze doorontwikkeling ontstaat er 

een versie die ook geschikt is voor podiumkunsten en voor 

design & architectuur.

Stap 2 Kennissessies Archiveren

Daarnaast worden er op regelmatige basis kennissessies 

en webinars gehouden onder de noemer Archiveren voor 

dummies. Dit is een praktische reeks rondom steeds één 

specifiek onderwerp, o.a. een stap-voor-stap uitleg wat 

metadatering inhoudt en een sessie over auteursrechten.

Stap 3 Eerste plannen tot digitalisering: Overname en 

aanpassing archiefdoorlichtingstraject

In het najaar 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden 

van de overname en doorontwikkeling van het 

Archiefdoorlichtingstraject van DEN in 2022 door 

Podiumkunst.net. Dit is gedaan in samenwerking met 

NADD. Hierbij wordt eventueel ook samengewerkt met  

CEMPER (de originele bedenkers en uitvoerders van dit 

concept). Deze nieuwe vorm wordt vanaf juni 2022 

uitgerold.

Stap 4 Verbinding met de digitale infrastructuur van 

podiumkunsten: CONNECT2PKNET - verbinding met de 

digitale wereld

Dit is een nieuw te ontwikkelen traject dat 

gedigitaliseerde archieven/collecties koppelt uit de 

podiumkunsten. Dit traject biedt handreikingen hoe te 

koppelen aan de ontworpen infrastructuur en hoe deze 

beschikbaar te stellen via social media, websites enz.

3.3. Muziek
Tijdens het project rondom Louis Andriessen kwam de 

weerstand met betrekking tot archiveren duidelijk naar 

voren: Hoewel men het nut ziet, komt de uitvoering ervan 

in het gedrang. Het stimuleren en vooral ondersteunen 

van makers en gezelschappen met kennis en middelen 

om dit te vereenvoudigen is één van de activiteiten die, 

binnen dit project samen met DEN, wordt opgepakt. 

Ook bij andere muziek- en theaterpilotprojecten wordt de 

behoefte aan ondersteuning geïnventariseerd en worden 

daar vervolgens de juiste partners bij gezocht.In het kader 

van Archiveren voor dummies wordt bijvoorbeeld een 

webinar georganiseerd in 2022 om de bekendheid met 

het RDA model en de voordelen daarvan voor de 

aansluiting op Podiumkunst.net meer te verspreiden.  

3.4. Theater
De samenwerking met The Need for Legacy heeft ons 

geleerd dat er bij studenten in het kunstvakonderwijs 

behoefte is aan basiskennis over collecties en archieven. 

Daarnaast is er bij archiefstudenten een groep met grote 

nieuwsgierigheid naar podiumkunsten. Podiumkunst.net 

organiseert in samenwerking met de Academie voor 

Theater en Dans en de Reinwardt Academie een 

netwerkdag voor studenten regie, archivistiek en 

theaterwetenschap. De dag is gericht op 

kennisuitwisseling en netwerkbevordering.
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3.5. Succesindicatoren
2022 is voor de pijler Deskundigheidsbevordering een 

succes wanneer de volgende zaken bereikt zijn:

    ●    Een uitvoering van het vernieuwde 

          archiefdoorlichtingstraject met minimaal vijf 

          deelnemers;

    ●    Het aansluiten van een gezelschap op de 

          Podiumkunst.net infrastructuur door deze het hele 

          traject van digitalisering tot koppeling begeleid te 

          laten doorlopen;

    ●    Het uitvoeren van minimaal drie Archiveren voor 

          Dummies sessies;

    ●    Een op Podiumkunst.net afgestemde 

          doorontwikkeling van het digitaal spoorboekje.
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Door middel van diverse activiteiten is er een stroom 

met potentiële deelnemers van het toekomstige 

digitale platform van Podiumkunst.net op gang 

gekomen. Middels een selectie zijn hier een aantal 

pilotprojecten uit gedestilleerd en worden er in 2022 

nog een aantal toegevoegd.

Met de betrokken instellingen wordt onderzocht of er 

dwarsdoorsneden te maken en te presenteren zijn van 

hun collecties, zodat de rijkheid van het domein 

zichtbaar wordt. Doel hiervan is het bevorderen van 

creatieve inspiratie en het stimuleren van creatief 

hergebruik van deze collecties.

4.1. Consortiumpartners en netwerk
Binnen het consortium en de beide domeinen muziek en 

theater wordt gewerkt aan het ontwikkelen en 

implementeren van verbindingen met en tussen 

collecties. Overigens is de scheiding tussen de domeinen 

muziek en theater niet altijd te maken. Er zijn dan ook een 

aantal cross-over projecten die dwars over de domeinen 

lopen, zoals het Louis Andriessen project.

4. Creatief hergebruik 
stimuleren
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4.2. Muziek
Het creatief hergebruik binnen muziek uit zich deels in het 

ontwikkelen van standaarden op het gebied van de 

infrastructuur, maar ook in de gekozen pilotprojecten. 

Naast een organisatorische en technische begeleiding 

door Podiumkunst.net  worden er middels de 

pilotprojecten verbindingen gemaakt tussen archieven, 

collecties en andere inspiratiebronnen om nieuw werk te 

produceren.

Met de gekozen pilotprojecten wordt daarnaast 

onderzocht of er dwarsdoorsneden te maken en te 

presenteren zijn van de betrokken collecties, zodat de 

meerwaarde van het verbinden en zichtbaar maken 

getoond wordt. Denk hierbij aan Jazz in Nederland of het 

uitlichten van een componist zoals Louis Andriessen.

In 2022 worden in dit kader o.a. de pilots rondom het 

metadateren van de Nederlandse Bachvereniging en 

rondom Louis Andriessen (D2.5) afgerond.

4.2.1. Pilotprojecten muziek

In 2021 is een aantal pilotprojecten gestart. De meeste 

hiervan worden in 2022 afgerond, alle met hun eigen 

doelstellingen. De pilotprojecten die van een groen 

kader zijn voorzien zijn cross-overs met het domein 

theater. 



Nederlandse jazz uit het Archief Wereldomroep

Met het NJA, Beeld en Geluid en SOM zijn de opnames die 

de Wereldomroep gemaakt heeft van het Frans Elsen 

Septet (Norway) weer tot leven gebracht op een CD die in 

oktober 2021 verschenen is. Als vervolg hierop wordt in 

2022 een concertreeks georganiseerd, waarbij deze 

muziek en de arrangementen hierop, die bij SOM 

beschikbaar zijn, weer uitgevoerd worden (D2.9).

De volgende nieuwe pilotprojecten 

zijn voor 2022 voorzien:

Nederlandstalig muzikaal erfgoed

Samen met de Taalunie wordt een vervolg gegeven aan 

het in 2021 georganiseerde webinar over Nederlandstalig 

muzikaal erfgoed. Door de pilot ‘Nederlandstalig Muzikaal 

Erfgoed’ worden collecties die verloren lijken te raken weer 

beschikbaar gesteld en met elkaar verbonden (D2.8).

Muziekencyclopedie

De muziekencyclopedie is een rijke bron van informatie 

rondom muzikale uitingen. In een nieuwe pilot wordt 

onderzocht op welke wijze deze collectie verbonden en 

verrijkt kan worden met andere collecties (D2.7).

Louis Andriessen

Een overzicht van de werken en uitvoeringen van Louis 

Andriessen wordt samengebracht in een website, waarbij 

ook verbanden met inspiratoren en geïnspireerden gelegd 

worden. De focus van Podiumkunst.net ligt hierbij op het 

opstellen van een informatiemodel voor de website, vanuit 

de grote verscheidenheid aan informatiebronnen. De 

uiteindelijke website en de organisatie van huisconcerten 

en activiteiten samen met Dutch Composers Now dragen 

bij aan het levend houden van dit erfgoed.

Nederlandse Bachvereniging metadateren

Een pilotproject, in samenwerking met DEN, om een 

kleine instelling aan te laten sluiten op Podiumkunst.net. 

Het doel is het in kaart brengen wat dit voor een dergelijke 

instelling betekent. Door het metadateren van het archief 

van de Nederlandse Bachvereniging wordt getoetst of het 

standaard metadatamodel ook toepasbaar is voor een 

kleine instelling, die nog helemaal aan het begin staat van 

het digitaliseringsproces.
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Beoogde activiteiten zijn de presentatie van een boek en 

een manifestatie op het Nederlands Theaterfestival 2022; 

daarnaast een wetenschappelijk congres, een edit-a-thon 

en een project op de theaterscholen. 

Samenwerkingspartners zijn in ieder geval Maatschappij 

Discordia, Uitgeverij ITFB, Theaterwetenschap Amsterdam, 

Theaterkrant en het Nederlands Theaterfestival.

The Need for Legacy

Na het succesvolle themanummer van Theaterkrant met 

en over The Need for Legacy,  wordt in 2022 verder gegaan 

met de gezamenlijke ambities rondom de archieven van 

De Nieuw Amsterdam, Cosmic en Made in da Shade. In 

het tweede kwartaal volgt een presentatie op basis van 

een eerste beschrijving en inventarisatie van die archieven. 

E.e.a. is enigszins afhankelijk van de ondersteuning van 

stichting The Need for Legacy. Zij zijn bezig met plannen 

voor een boek en een podcast serie met oral histories over 

makers van kleur, plannen die Podiumkunst.net waar 

nodig en toepasselijk ondersteunt. De wens en noodzaak 

voor een vervolgpublicatie met Theaterkrant wordt door 

beide partijen bekrachtigd en is nu voorzien voor begin 

2023.

4.3. Theater
Het creatief hergebruik binnen theater uit zich vooral in de 

selectie van de pilotprojecten. Naast een organisatorische 

en technische begeleiding worden er verbindingen 

gemaakt tussen archieven, collecties en andere 

inspiratiebronnen om nieuw werk te produceren.

4.3.1. Pilotprojecten theater

In het domein theater wordt gewerkt aan drie grotere en 

een aantal kleinere projecten. Daarnaast is een aantal 

projecten nog in ontwikkeling. De pilotprojecten die van 

een groen kader zijn voorzien zijn cross-overs met het 

domein muziek.

Theatercollectieven in Nederland

De tachtigste verjaardag van Jan Joris Lamers wordt het 

aangrijpingspunt voor een aantal projecten rondom 

collectieven en het idee van de geëmancipeerde 

toneelspeler. Daarin bundelen verschillende partijen en 

personen binnen de podiumkunsten hun krachten om de 

kennis van deze ‘Nederlandse School’ van toneelspelen te 

vergroten en te verspreiden.

De geschiedenis en ontwikkeling van theatercollectieven 

en de geëmancipeerde toneelspeler wordt onderzocht en 

geplaatst in bredere kaders – internationaal en 

maatschappelijk. De relevantie van deze ideeën aan het 

heden wordt getoetst, nu machtsmisbruik en gebrekkige 

diversiteit in de podiumkunsten scherp ter discussie staan. 

En ten slotte wordt gekeken waar de collecties op het 

gebied van de podiumkunsten met betrekking tot deze 

thema’s incompleet zijn en aanvulling, digitalisering en 

ontsluiting behoeven.
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Theaterjaarboek 2021/2022

In november verschijnt het Theaterjaarboek 2021/2022. 

Uitgangspunt voor deze editie is het tienjarig bestaan van 

Theaterkrant.nl. Theaterkritiek is de eerstelijns 

geschiedschrijving van de podiumkunsten, maar wat 

kunnen we op basis van die kritiek nu concluderen bij een 

beschouwing met wat meer afstand? Welke 

ontwikkelingen en tendensen gaan zo langzaam dat ze 

pas nu zichtbaar zijn? Één en ander wordt onderbouwd 

met big data onderzoek op de inhoud van de recensies en 

cijfers uit de productiedatabase (D3.7.2 & D3.8.2).

De volgende nieuwe pilotprojecten 

zijn voor 2022 voorzien:

Mjoeziekul!

In de winter van 2021/2022 wordt meegewerkt aan een 

aantal bijeenkomsten voor professionals rondom de 

tentoonstelling Zeur niet!, n.a.v. het boek Mjoeziekul! over 

de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink van 

Sanne Thierens. Hierbij staat de archivering van 

hedendaagse Nederlandse musicals centraal. 

Stoffige stukken

Er wordt  zorg gedragen voor de digitale 

beschikbaarstelling van een aantal teksten van 

Toneelgroep Centrum (o.a. stukken van Wim T. Schippers 

en Ton Vorstenbosch), die in april worden gelezen in het 

kader van het project Stoffige stukken door Nineties 

Productions en Theater Bellevue.

Louis Andriessen

Ook vanuit het domein theater wordt bijgedragen aan het 

project rondom Louis Andriessen – daarbij wordt kennis 

bijeen gebracht over zijn opera-werk.

Internationale Theater Tentoonstelling

In 2022 is het honderd jaar geleden dat De Internationale 

Theater Tentoonstelling plaatsvond in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam. De expositie toonde de state of 

the art van scenografie en decorontwerp, met bijdragen 

van Edward Gordon Craig en Adolphe Appia. In 

samenwerking met de leerstoelgroep Theaterwetenschap 

van de Universiteit van Amsterdam organiseert 

Podiumkunst.net een wetenschappelijk congres en 

publiceert een digitale reconstructie van de 

tentoonstelling op Theaterencyclopedie.nl.

Nederlandse Dansdagen 2022

In ontwikkeling zijn nog een project op de Nederlandse 

Dansdagen 2022, en een project i.s.m. de Taalunie, De 

Theatercollectie en De Nieuwe Toneelbibliotheek m.b.t. de 

digitale beschikbaarstelling van de collectie theaterscripts 

van de Theatercollectie.

4.4. Succesindicatoren
2022 is voor de pijler Creatief hergebruik stimuleren een 

succes als de volgende zaken bereikt zijn:

    ●    Een meetbare voortgang in/dan wel afronding van 

          de in 2021 en 2022 gestarte pilotprojecten vanuit 

          theater en muziek;

    ●    De pilotprojecten leiden tot herkenbare en bruikbare 

           voorbeelden voor partijen in het veld.
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De evenementen die Podiumkunst.net organiseert, 

of waar ze onderdeel van uitmaakt, lopen uiteen van 

netwerkevenementen tot concerten rondom een 

pilotproject. Soms vallen de evenementen onder 

verschillende pijlers. In dit hoofdstuk worden de 

evenementen gerangschikt onder de pijler waar ze 

het meest thuis horen.

5.1. Netwerk ondersteunen en laten 

      groeien
Evenementen, behorende bij Netwerk ondersteunen 

en laten groeien in 2022:

    ●    Op 21 januari is Podiumkunst.net mede-organisator 

          (naast NDE en NADD) van de uitgestelde 

          slotbijeenkomst van de Maand van het Digitaal 

          Erfgoed;

    ●    Podiumkunst.net organiseert in mei/juni, een 

          netwerkmiddag voor het intussen opgebouwde 

          netwerk van partners en aangehaakte instellingen 

          en organisaties, om het 1,5 jarig bestaan te vieren. 

          Deze middag dient om feedback op te halen bij het 

          podiumkunstenveld en bij de erfgoedpartners: 

          hierbij wordt de richting die Podiumkunst.net tot nu 

          toe is ingeslagen getoetst aan de wensen en 

          behoeftes van kritische aanschouwers en partners. 

          Voor dit evenement zullen tevens de 

          contactpersonen bij OCW en de minister worden 

          uitgenodigd;  

    ●    Podiumkunst.net levert in mei/juni een bijdrage aan 

          de Week van de Digitale Transformatie, 

          georganiseerd door DEN;

5. Evenementen

21

    ●    In september presenteert Podiumkunst.net zich op 

          het Nederlands Theaterfestival;

    ●    In september/oktober presenteert Podiumkunst.net 

          zich op de Nederlandse Dansdagen;

    ●    In oktober/november vindt een evenement plaats 

          voor makers, instellingen en gezelschappen, waar 

          onder andere. het rapport gepresenteerd wordt van 

          de koppeling van een deelnemer aan de 

          infrastructuur van Podiumkunst.net;

    ●    Podiumkunst.net levert één of meerdere bijdragen 

          in november aan de Maand van het Digitaal Erfgoed 

          (geïnitieerd door NDE en haar partners), door 

          bijvoorbeeld een eigen evenement te organiseren (in 

          samenwerking met instellingen binnen het netwerk) 

          en/of door als partner deel te nemen aan het 

          slotevenement.

5.2. Ontwikkelen gemeenschappelijke 

       diensten en Deskundigheids-

       bevordering
Er wordt in 2022 een aantal webinars en kennissessies 

georganiseerd, specifiek gericht op de ondersteuning van 

de deelnemers uit het podiumkunstenveld of op de 

presentatie van producten die uit pilotprojecten 

opgeleverd worden,. Het doel is om de deelnemers mee te 

nemen in wat er mogelijk is voor henzelf en ze handvatten 

te bieden om zelf stappen in de ontwikkeling naar een 

digitaal archief te zetten.

Naast de onder Deskundigheidsbevordering beschreven 

cursussen en kennissessies worden losse webinars 

georganiseerd over actuele onderwerpen. Deze worden



door Podiumkunst.net georganiseerd of er wordt 

aangesloten bij initiatieven van anderen afhankelijk van 

het onderwerp, zoals het online vragenuur van NDE of 

DEN’s Digitale Podium.

Zo wordt in februari 2022 het webinar Digitaal 

Dekoloniseren georganiseerd i.s.m. de Reinwardt 

Academie Heritage Lab. Het webinar is specifiek bedoeld 

voor de communicatiemedewerkers en administratieve 

medewerkers van de consortiumpartners. Daarbij wordt 

een link gelegd met de achterban voor Podiumkunst.net 

door middel van een presentatie vanuit het pilotproject 

The Need for Legacy en de ervaringen vanuit Allard 

Pierson die de cursus Digitaal Dekoloniseren al eerder 

hebben gevolgd (D1.4.1, M10).

5.3. Creatief hergebruik stimuleren
Rondom het creatief hergebruik wordt een aantal 

pilotprojecten uitgevoerd binnen Podiumkunst.net. Als 

onderdeel van deze pilotprojecten wordt ook een aantal 

evenementen georganiseerd, die ofwel de tussentijdse 

status in het proces ofwel het eindresultaat van het 

betreffende pilotproject onderstrepen.

Evenementen die bij creatief hergebruik horen in 2022 

zijn:

    ●    Van februari tot mei vindt een aantal 

          huiskamerconcerten plaats met muziek van Louis 

          Andriessen in samenwerking met zijn community;

    ●    In maart en april vindt de tournee plaats naar 

          aanleiding van de CD Norway van het Frans Elsen 

          Septet;

    ●    In juni wordt een evenement georganiseerd rondom 

          Louis Andriessen in samenwerking met Dutch 

          Composers Now;

    ●    In september worden diverse evenementen rondom 

          Theatercollectieven op het Nederlands 

          Theaterfestival 2022 georganiseerd, met een 

          wetenschappelijk congres, een edit-a-thon, en een 

          project op de verschillende theaterscholen;

    ●    Eind 2022 wordt een eerste inventarisatie van de 

          archieven van De Nieuw Amsterdam, Cosmic en 

          Made in da Shade in het kader van The Need for 

          Legacy gepresenteerd;

    ●    De presentatie van het Theaterjaarboek 2021/2022 

          vindt plaats in november.

5.4. Succesindicatoren
2022 is wat evenementen betreft een succes als de 

volgende zaken bereikt zijn:

    ●    De organisatie van twee op het netwerk gerichte 

          evenementen;

    ●    De organisatie van twee op 

          deskundigheidsbevordering gerichte evenementen;

    ●    Participatie in netwerksessies en -evenementen van 

          partners en podiumkunstinstellingen.
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vragen voor deskundigheidsbevordering. Ook fungeert de 

nieuwsbrief steeds meer om de eigen en sectorbrede 

actualiteiten rondom digitalisering van collecties binnen 

de podiumkunsten te verspreiden en bekend te maken. 

Hierin worden ook specifiek de intussen opgedane best 

practices van zowel Podiumkunst.net  als vanuit partners 

en pilotprojecten gedeeld.

De focus voor communicatie ligt in 2022 op groei van 

naamsbekendheid, bewustwording van de voordelen van 

het verbinden van digitale collecties, de verdere 

netwerkvorming en het delen van kennis.

Het netwerk binnen de podiumkunst- en erfgoedsector, 

onderzoekers, educatie en cultuur-professionals vormen in 

deze eerste fase de doelgroepen. Andere doelgroepen 

volgen in een volgende fase, waarbij meer direct het 

contact wordt gezocht met eindgebruikers van de 

gedigitaliseerde collecties.

6.1. Communicatie activiteiten
Op basis van het Strategisch Communicatieplan worden 

concrete activiteiten per fase en jaar opgesteld. Voor 2022 

betreft dat de onderstaande activiteiten:

    ●    Verdere uitbreiding van de netwerkvorming, het 

           vormen van een community;

    ●    Regelmatig overleg met de 

          communicatiemedewerkers bij de partners    

          (consortium-, netwerk- en samenwerkingspartners) 

          en hen betrekken bij de interne en externe 

          communicatie;

    ●    Kennisdeling door middel van 

          communicatiemiddelen en -kanalen;

In het activiteitenplan staan twee fases beschreven, 

die voor de communicatie leidend zijn. Het in 2021 

ontwikkelde Strategisch Communicatieplan is aan 

de hand van deze twee fases opgedeeld: in de eerste 

fase (2021-2022, opbouwfase) wordt geïnvesteerd in 

standaardisatie en infrastructuur. In de tweede fase 

(2022-2024, uitbouwfase) groeit het netwerk en de 

zichtbaarheid van Podiumkunst.net en worden de 

resultaten van door Podiumkunst.net 

gecoördineerde pilotprojecten, evenementen en 

educatie-sessies omgezet in best practices, die 

verspreid worden onder het uitdijende netwerk. 

Podiumkunst.net had in 2021 als startpunt een ‘flyer’ 

website, een korte showcase. Op basis hiervan is de 

website verder uitgebouwd. De website is in deze 

eerste fase vooral gericht op collega’s en professionals in 

het podiumkunstenveld. In de tweede fase (medio 2022 

e.v.) zullen de doelgroepen en dienstverlening worden 

uitgebreid. Dit wordt gedaan  aan de hand van de 

opgehaalde wensen en behoeften van het veld.

Verder is Podiumkunst.net in 2021 aangesloten op diverse 

social media kanalen: YouTube, LinkedIn, Facebook, 

Twitter en Instagram. Er is in 2021 gemeten welke media 

de meeste impact hebben. Gebruik makend van deze 

resultaten wordt er in 2022 meer toegespitst op de doelen 

en doelgroepen van Podiumkunst.net. 

Ook wordt er sinds juni 2021 een maandelijkse nieuwsbrief 

verzonden, waarbij de nadruk ligt op kennismaking met 

en verdere bekendmaking van Podiumkunst.net, het 

ondersteunen van de netwerkvorming en aandacht 

6. Communicatie

23



    ●    Samenwerking met andere sectoren op het gebied 

           van kennisdeling;

    ●    Produceren tweede fase website, waarbij gekeken 

          wordt naar de wensen en behoeften binnen het 

          netwerk en er een duidelijke aansluiting plaatsvindt 

          met de vier hoofdactiviteiten die ook in dit plan 

          worden gehanteerd;

    ●    Opzetten doelgroeponderzoek naar de behoeften en 

          wensen van (eind)gebruikers t.a.v. het platform 

          digitale collecties;

    ●    Finetunen inzet social media: welke kanalen kunnen 

          het beste ingezet worden voor welke doelen en 

          welke doelgroepen;
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    ●    Inzet van de in 2021 ontwikkelde huisstijlgids, 

          inclusief templates: herkenbaarheid 

          Podiumkunst.net;

    ●    Implementeren van een CRM-systeem ten behoeve 

          van de interne en externe communicatie;

    ●    Onderzoeken of communicatiekanalen/-middelen 

          ook in een Engelse variant worden gestart, dit ten 

          behoeve van het benaderen van (vaak) Engelstalige 

          opleidingen podiumkunsten in Nederland.

6.2. Succesindicatoren
Op communicatievlak worden de succesindicatoren als 

key performance indicators (KPI’s) gemeten. 

Activiteit KPI
Waarde

Jul 2021 Dec 2022

Website

Bezoekers 964 3.500/maand

Social media

LinkedIn Volgers 38 400

Facebook Volgers 40 400

Twitter Volgers 53 400

Instagram Volgers 131 1.500

YouTube Volgers 4 100

Nieuwsbrief

Abonnees 58 400

Publicaties

Publicaties door Podiumkunst.net⁴ 1/maand 6/maand

Publicaties van derden over 
Podiumkunst.net 1/maand 4/maand

Vermeldingen in erfgoed- en 
podiumkunstmedia⁵ 1/maand 20/maand

Tabel 1

⁴ Interviews, diepteartikelen en verslagen.
⁵ Deelnames aan bijv. een radioprogramma en vermeldingen / citaten in bijv. artikelen binnen het netwerk. Vermeldingen op 
social media worden hier niet meegenomen, maar wel in de social media kwartaalanalyses.
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