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Meer over NDE?
• Geef je op voor de NDE Nieuwsbrief

• Volg de NDE Social kanalen op: Twitter @digitaalerfgoed, LinkedIn & YouTube

• Bekijk interviews met deelnemende instellingen op:

netwerkdigitaalerfgoed.nl



Wat is het NDE?



Op het 
programma

Inleiding Netwerk Digitaal Erfgoed1.

Campagne Geheugen van Nederland2.

a. Wat is de campagne?

b. Waarom doen we dit?

c. Waarom interessant voor AV-instellingen?

Hoe kan je meedoen?3.

a. Werkwijze redactie

b. Praktische voorbeelden

Afronding4.



Maar wie zijn wij 
eigenlijk?

Wilbert Helmus
Netwerkmanager, Netwerk Digitaal Erfgoed

Tal Groenman
Campagnemanager Geheugen van Nederland

Lisa Whittle
Researcher/Redacteur Geheugen van Nederland



Een campagne?



Een campagne?

Een online publiekscampagne

Digitale collecties van erfgoedinstellingen op 
een plek

Een nationaal podium voor ons collectieve 
geheugen.

.

.

.

Een activiteit van Netwerk Digitaal Erfgoed:

Een groeiende netwerk waarin iedere instelling met

digitale collecties welkom is.

.



Roz Fox
Wow, I can remember they use to do gender checks, I had forgotten
about that. I Think they also said another athlete was a male. Fatima 
Whitbread I think, correct me if I am wrong. Poor women.

8

Lieneke Prins
Wat een naar gezeur krijg je als je de wereld verdeeld in hokjes. In dit 
geval manhok en vrouwhok. Het zou toch veel mooier zijn om te 
kunnen hardlopen zoals je bent, kampioen van jezelf worden. En dan 
het liefst zonder de onnatuurlijke extra’s als dopi... See more

48

67 replies

Ron van Doorneveld
Zeer zwarte bladzijde in de Nederlandse sport geschiedenis. Foekje is 
groot persoonlijk leed aangedaan 

8

20

AafenDre Wiersma
Als kind heb ik haar zien schaatsen, en dat kon ze beter dan ieder 
ander..... Was zo onder de indruk van haar verschijning... Ze droeg bij 
het schaatsen een lange leren herenjas en dat viel op... Ze woonde in 
een klein dorpje niet zo ver van mijn dorp vandaan.. Mijn ouders 
spraken altijd met wat een geheimzinnige toon over foekje, en ze bleek 
nog familie van ons te zijn.
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Ook op
Instagram



campagnewebsite



Zichtbaarheid
Eindgebruiker

Facebook

Instagram

Website



Eindgebruiker

Facebook

Instagram

Website

Collecties



Eindgebruiker

Facebook

Instagram

Website

Verbinding

Campagnemanagement & Redactie



Bijzondere 
verhalen



In 2020

Meer dan 3.5 miljoen mensen bereikt met de 
campagne

84.000 interacties op social posts

Meer dan 2.5 miljoen video’s bekeken op 
onze social kanalen

.

.

.

18.000 volgers op facebook en 
3.500 op Instagram

.
Meer dan 300.000 link clicks.



Waarom
online?







Social Media

Facebook

Instagram

Snapchat

Twitter

LinkedIn



Social Media

Facebook

Instagram







William van Peer
Ik ben, als kleinzoon, nog steeds trots op zijn 
prestaties en fier zijn gele trui te mogen 
hebben. 48

Geheugen van Nederland
Wow!

8

20
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In 2021

MissieMissie <3 Behoeften
doelgroep



Doe meer met je 
AV-collectie

It’s made to be out there!

Een nationaal podium (helemaal gratis)

.

.
Nieuwe context voor je collecties.
Groot publiek enthousiasmeren
voor erfgoed!

.





Hoe kun je 
meedoen?

Inschrijven op de Geheugen van Nederland-
nieuwsbrief (vanaf februari)

. Aanhaken op een eerder thema.
○ Nieuwe thema’s worden hierin 

bekendgemaakt

○ Knop om een verhaal in te zenden voor 
een nieuw thema

○ 75 jaar bevrijding
○ Muziek voor publiek
○ Leven met water
○ Sporthelden
○ Dekolonisatie
○ Leg een concreet verhaal voor aan

de redactie m.b.v. dit formulier



Werkwijze
redactie

Thema1. Feedback & checks5.
a. Auteursrechten (algemeen en gebruik betaalde social posts)

b. Check redactionele content (inclusie en themaredacteur)

c. Check redactionele content door instelling?

Longlist verhalen2.

Keuze items3.

Selectie voor social campagne4.
Publicatie thema6.

Publicatie social posts (betaald)7.

Publicatie social posts (organic)8.



Case: Orhan Delibaş

Content

(thema Sporthelden)

Publiek



Routing publiek

Social post
Geheugen van Nederland

Website
Geheugen van Nederland

Website
Deelnemende instelling



Reacties

Amar Jalal

Mooie interview en wedstrijd!

6



In het kort

Een publiekscampagne van en voor 
instellingen met digitale collecties

Waarmee we een groot publiek bereiken en 
ze enthousiasmeren om actiever aan de slag 
te gaan met erfgoed en digitale collecties

.

.
Instellingen kunnen aansluiten en digitale collecties 
aanleveren voor bestaande en komende thema’s

.



Doe mee!

Thema’s die live staan 
(en aangevuld kunnen worden)

. Aankomende thema’s:.
○ 75 jaar bevrijding
○ Muziek voor publiek
○ Leven met water
○ Sporthelden
○ Dekolonisatie

○ Uitvindingen
○ …
○ …
○ …
○ Daarnaast blijven we focus houden

op actualiteit, inclusiviteit en participatie



Meedoen met de campagne?

info@geheugenvannederland.nl

& Volg ons op Facebook & Instagram



Vragen?



Wilbert Helmus
Netwerkmanager, Netwerk Digitaal Erfgoed
wilbert.helmus@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Lisa Whittle
(Research en redactie)

lisa.whittle@netwerkdigitaalerfgoed.nl

Tal Groenman
(Campagnemanager)

tgroenman@beeldengeluid.nl


