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WAT  

RICHES is een onderzoeksproject over verandering; met focus op de 
verandering die technologie teweegbrengt in onze maatschappij.  

 

 

 
Decentraliseert cultuur en cultuur erfgoed 

van institutionele structuren naar het 
individu.  

Europese burgers krijgen de kans om hun 

culturele erfgoed in te zetten  
als basis voor sociale ontwikkeling  

en economische groei.  
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WIE 

RICHES bestaat uit 10 verschillende partners afkomstig van 6 
verschillende EU landen en Turkije: 

 

Coventry University (UK) 

Hansestadt Rostock (DE) 

Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde (NL) 

Waag Society (NL) 

University of Exeter (UK) 

Promoter Srl (IT) 

Fundació I2cat (ES) 

Syddansk Universitet (DK) 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (DE) 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Bakanliği (TR) 
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ONDERZOEKSVRAGEN 
 

RICHES wilt de volgende vragen 
beantwoorden:  

1.Hoe kunnen culturele erfgoed instellingen 
zichzelf vernieuwen en opnieuw uitvinden?  

2.Hoe kunnen EU burgers een cocreatie rol 
vervullen binnen cultureel erfgoed?  

3.Hoe kunnen nieuwe technologieën cultureel 
erfgoed representeren en promoten?  

4.Hoe kan cultureel erfgoed haar publiek 
bereiken?  

5.Hoe kan cultureel erfgoed een belangrijke 
kracht worden in een nieuwe Europese 
economie?  
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DOELEN 
 
 

1. Het ontwikkelen van een 
conceptueel model 
gebaseerd op research. 

2. Het onderzoeken van de 
context achter verandering 
in cultuur erfgoed en de 
wijze waarop deze tot 
stand komt en wordt 
doorgezet.  

3. Het identificeren van de 
juiste richtlijnen waardoor 
de impact van cultuur 
erfgoed kan worden 
vergroot ten behoeve van 
sociale ontwikkeling.   
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DOELEN 
 
 

4. Het bedenken en ontwikkelen 
van instrumenten en 
methodes voor 
kennisoverdracht om het 
meeste uit de potentie van 
cultureel erfgoed te halen ten 
goede van de Europese 
economie; 

5. Het vertellen van verhalen 
over cultuur erfgoed aan de 
hand van concrete 
voorbeeldstudies; 

6. Het produceren van op bewijs 
gebaseerde 
beleidaanbevelingen en 
richtlijnen.  
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RESEARCH FOCUS 

RICHES onderzoekt hoe groei en ontwikkeling in Europa kan worden 
gestimuleerd met behulp van digitale technologie.  

Binnen het onderzoek is er een brede focus op de volgende zaken:  

 Intellectueel eigendom, beginnend bij de transformatie van 
analoge- naar digitale media;  

 De wijze waarop verandering binnen cultureel Europese erfgoed 
wordt bewaard, gepresenteerd en gebruikt;  

 Gedeeld en ongedeeld erfgoed; 

 De wijze waarop podiumkunsten binnen cultuurerfgoed onderhevig 
zijn aan verandering.  

7 



Grant agreement n. 612789 

RESEARCH FOCUS (2) 

 Transformatie van fysieke ruimtes, plaatsen en territoria.  

 Traditionele vaardigheden overdragen naar innovatieve 
productiemethodes voor de creatieve industrie. 

 Cocreatie en voorbeelden van levend erfgoed in de vorm van 
identiteit. 

 Structuren voor leefomgevingen en territoriale cohesie. 

 Cultuur erfgoed en plaatsen.  
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RESEARCH FOCUS(3) 

 Economische en financiële zaken met betrekking tot cultuur. 

 Innovatie en experiment in de digitale economie.  

 Digitaliserende musea en bibliotheken. 

 Digitale exposities.  

 Virtuele optredens. 

 Publieke en private partnerships 
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VERWACHTE IMPACT (1) 

1. Sociaal: digitale technologie zal invloed uitoefenen op het 
vraag en aanbod tussen producent/curator en 
consument/gebruiker van cultureel erfgoed.  

2. Economisch: het kennis- en technologie uitwisselingsmodel 
dat is ontwikkeld door RICHES zal invloed uitoefenen op 
productie methodes in de mode-industrie en binnen product 
ontwerp. Ook zijn deze modellen toepasbaar voor veel andere 
sectoren. 

3. Cultureel: met behulp van digitale technologie in de 
podiumkunsten wordt innovatie interactie met het publiek 
gestimuleerd. Dit levert modellen op die ook inzetbaar zijn in 
andere domein van cultureel erfgoed.  
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VERWACHTE IMPACT (2) 

4. Onderwijs: dankzij cocreatie tussen de 
partners zal RICHES onderwijs processen 
beïnvloeden door nieuwe bronnen en op 
verhalen gebaseerde leer sustemen aan te 
bieden voor docenten en en studenten.  

5. Technologie: RICHES zal de werkelijke 
vereisten aan cultureel erfgoed 
identificeren en zorgen voor de juiste 
omstandigheden voor het creëren van 
user-driven technologisch onderzoek.  
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TARGET USERS 

De uitkomsten van RICHES zijn bedoeld voor verschillende gebruikers:  

 Ministeries van cultuur en leden van het parlement; 

 Regionale en nationale autoriteiten;  

 Organisaties op het gebied van cultureel erfgoed; 

 AHSS experts en onderzoekers; 

 Openbare besturen; 

 SME’s die werkzaam zijn in een digitale en culturele economie; 

 Industriële organisaties die werken met creatieve industrieën; 

 Algemeen publiek en citizen-sciences.  
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NEXT EVENTS 

De kick-off van RICHES vond plaats op 9-10 december plaats in Brussel.  

De komende evenementen en afspraken:  
 

 Workshop “conceptueel stramien” (Barcelona – mei 2014)  
 

 Drie cocreatie sessies (Nederland – najaar 2014)  
 

 Internationale conferentie (Pisa – december 2014) 
 

 Workshop “context van verandering” (Ankara – mei 2014)  

 Beleid seminar (Rostock – september 2015)  
 

 Workshop “de rol van cultuur erfgoed in sociale en economische 
    ontwikkelingen (Berlijn – november 2015)  

 
 Beleid seminar (Brussel – februari 2016)  
 
Internationale conferentie (Coventry – mei 2016)  
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Volg ons via: 

www.riches-project.eu 

www.digitalmeetsculture.net 

 

Bereik ons via 

info@riches-project.eu 

 
RICHES op Twitter:  
#richesEU 
 
RICHES op Youtube: 
www.youtube.com/richesEU 
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