
 

 

 
 
 

 
 
Provinsje Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest Fryslân en Tresoar nodigen jullie uit 
voor de informatiebijeenkomst over Archiving by design en Rebot ECHOES. De 
Informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 december, van 10.30 uur tot 16.00 uur in Tresoar, 
Leeuwarden. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Kennisnetwerk Informatie en 
Archief (www.KIA.Pleio.nl) 
 
Archiving by design 
Archivering by design betekent dat bij het ontwerpen van een informatiesysteem rekening gehouden 
wordt met het duurzaam toegankelijk maken van de informatie uit het werkproces. 
Maar wat komt daar bij kijken? Hoe dan? Waar moeten we op letten?  
In deze bijeenkomst delen Rens Ouwerkerk (Kennisnetwerk Informatie en Archief, Kennisplatform 
Informatiehuishouding Overheden) en Frank Smeets (Gemeente Amsterdam) hun kennis over 
Archiving by design. 
 
RedBot ECHOES 
RedBot, dé online plek voor informatie over Fries digitaal cultureel erfgoed. Digitalisering maakt het 
mogelijk voor erfgoed om over grenzen heen te kijken. De internationale samenwerking RedBot 
ECHOES (Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem) is een integrale benadering 
voor toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Maar wat heeft dat te maken met de informatie uit uw 
organisatie? Olav Kwakman (Tresoar) geeft uitleg. 
 
Programma 
 
Ochtendprogramma 
vanaf 10.30 Ontvangst 
 
11.00 - 12.30 ‘Introductie RedBot ECHOES’ door Olav Kwakman (Tresoar) 
 
12.30 - 13.30 Lunch 
 

http://www.kia.pleio.nl/


 

 

Middagprogramma 
13.30 - 14.30 ‘Introductie Archiving by design’ door Rens Ouwerkerk  
Kennisnetwerk Informatie en Archief, Kennisplatform 
Informatiehuishouding  Overheden 
 
14.30 - 15.30 Casus: ‘Archiving by design bij aanschaf van een nieuw 

personeelssysteem’ door Frank Smeets (Gemeente Amsterdam) 
 
15.30 - 15.45 vragen en discussie 
 
15.45 Afsluiting en borrel 
 
 
Wat: Informatiebijeenkomst Archiving By Desing en RedBot ECHOES 
Wanneer: woensdag 4 december, 10.30 – 16.00 uur 
Locatie: Tresoar Boterhoek 1 Leeuwarden (route naar Tresoar: 
http://www.tresoar.nl/over/Pages/Route.aspx)  
Kosten: geen 
Aanmelden: uiterlijk op 29 november via: 
https://kia.pleio.nl/groups/view/52532002/helpdesk/events/view/55812312/bijeenkomst-archiving-
by-design-redbot-echoes 
Er is een beperkt aantal plaatsen dus meld je op tijd aan.  
 
Handige links 
1. Themanummer over Archiving by design in Od: 
https://kia.pleio.nl/files/view/55810854/Od%20Special%20Archivering%20by%20Design.pdf 
2. RedBot: 
www.redbot.frl 
3. Projectwebsite van ECHOES: 
https://echoes.community 
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