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Archivering by design,
terug naar de tekentafel

Tobago, een vergeten
Zeeuwse kolonie

Al bij het ontwerpen van de
informatiesystemen die het
werkproces ondersteunen,
rekening houden met het
duurzaam toegankelijk maken
van de informatie uit het
werkproces. Dat is archivering
by design. Het is dé manier
voor archiefprofessionals om
een stevige(re) positie te
verwerven aan de voorkant
van de informatieketen.

Wat ooit Nieuw-Walcheren was,
staat tegenwoordig bekend als
Tobago. Redacteur Geert Stroo
trok naar dit tropische paradijs
voor een duik in de Nederlandse
koloniale geschiedenis. Het werd
een bijzondere archiefervaring.
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Geert Stroo ■

De Archiefdagen 2018:
5 tips van de redactie
Een nieuwe naam, een nieuw
logo, een nieuw programma.
De Archiefdagen 2018 hebben
een stap naar de toekomst
gezet. Dat sluit prima aan bij de
vele sessies en workshops die
toekomstgericht en innovatief
zijn. Net als vorig jaar laat de
redactie u alvast even voor
proeven aan de hand van vijf
tips. Welke sessies mag u echt
niet missen?

Erik Saaman ■

Archiveren
by design

Redactie ■
Maak keuzes in
de ontwerpfase

Kijk naar de
toekomst

Denk vanuit
de toekomstige
gebruikers

36
‘Werken met mensen uit
andere culturen maakt de
wereld zowel groter als
kleiner’
Wie is een betere kandidaat
voor de rubriek Burgerlijke
Stand in het grenzeloze bui
tenlandnummer dan de
programmaleider Gedeeld
Cultureel Erfgoed van de Rijks
dienst voor het Cultureel Erfgoed?
Moeiteloos stapte Jinna Smit over
de traditionele grenzen tussen
de Nederlandse erfgoedsectoren
heen. En hoewel ze nog steeds
een zwak heeft voor archieven, is
het nu vooral ander erfgoed waar
ze zich voor inzet.
Floortje Tuinstra ■
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