
 

    
 

 

 

Start belangstellingsregistratie E-RIHS project Samen Kennis Maken 
 

‘Samen Kennis Maken’  
Op weg naar een nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor het 
archeologisch werkveld 
 

 
 
Van:   SIKB – project E-RIHS (prj 367) 

Datum en versie: 11 oktober  (versie 1.1 def.) 

 
 
 
Introductie 
Wat is het European Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS)? 
 
Binnen Europese E-RIHS werken een groot aantal instellingen in Europese lidstaten samen met als doel een 
permanente wetenschappelijke infrastructuur voor erfgoedonderzoek op te zetten.  
In Nederland is de coördinatie van E-RIHS in handen van de RCE (zie https://e-rihs.nl). Het Ministerie van OCW 
ondersteunt dit initiatief onder meer door financiële middelen beschikbaar te stellen voor projecten die deze 
infrastructuur en het kennisnetwerk versterken. NWO is partner voor deze toekomstige, blijvende 
infrastructuren.   
 
Binnen het project Samen kennis maken gaat dat om het in kaart brengen en beter ontsluiten van deze structuur 
en het ontwikkelen van een netwerk voor de Nederlandse archeologie. Dat willen we voor het project Samen 
kennis maken doen door de dialoog tussen de vele verschillende spelers in het archeologische onderzoeksveld te 
faciliteren. Hierdoor kan de samenwerking tussen archeologische bedrijven, specialisten, archeologen in de rol 
van adviseur/bevoegd gezag en de (universitaire) onderzoekswereld verbeterd en vergemakkelijkt worden. Deze 
dialoog zal binnen het archeologische werkveld – en waar mogelijk en gewenst ook werkveld overstijgend – de 
komende twee jaar op gang gebracht gaan worden. Dit wordt gedaan door het organiseren van kennisdialogen, 
samen te werken aan bepaalde vraagstukken, door het ontwikkelen van nieuwe kennis en het faciliteren van het 
overdragen van kennis.   

 
Opdracht en doel van de opdracht (fase 1) 
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een inventarisatie, het maken van een kenniskaart/wegwijzer op basis 
van de inventarisatie en het uitvoeren van een (beperkte) behoeftepeiling. De uitvoerders van deze 
inventarisatie noemen we in het kader en doel van het project het team science detectives (zie ook de 
Opdrachtomschrijving voor de scope, planning en organisatie).  
 
Eindresultaat van de inventarisatie is een (zo) compleet/volledig (mogelijk) overzicht van de nationale arena aan 
(natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de archeologie en inzicht in de mate van bereidheid van de 
organisatie en de expert (‘translator’) tot ontsluiting van methode/techniek en samenwerking met archeologen.  
 
Als dit beter in kaart is gebracht, dan is de volgende stap mogelijk: het organiseren van kennisdialogen en het 
stimuleren van relaties. Mede op basis van een behoeftepeiling wordt zo ook een begin gemaakt met het 
opbouwen van een infrastructuur om in fase 2 -aan de hand van enkele pilotstudies-  een toekomstbestendig 
platform te creëren dat als wegwijzer kan dienen binnen deze kennisinfrastructuur.  
 
We nodigen partijen bij deze uit om hun belangstelling voor deze opdracht kenbaar te maken via deze 
belangstellingsregistratie. Hierna worden geselecteerde partijen gevraagd om een offerte met Projectplan te 
maken op basis van het taakstellend budget. 
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Uw belangstelling kunt u op de volgende wijze kenbaar maken:  
"Letters of Interest" kunt u tot uiterlijk 31 oktober 2022 12.00 uur mailen naar esther.wieringa@sikb.nl. Het 
vastgestelde Uitwerkingsplan kunt u op verzoek per mail toegezonden krijgen. De hoogte van het taakstellend 
budget voor de opdracht bedraagt: € 15.000,00 (ex. BTW).  
 
We bieden belangstellenden de mogelijkheid tot het online stellen van vragen op 26 oktober tussen 09.30 en 12  
uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 oktober. U wordt dan ingepland voor een online vragensessie van ca. 
15 minuten.   
 
Uw registratie bestaat uit max. 3 A4 en bevat de volgende informatie: 

• kerngegevens van de organisatie (dit mogen ook samenwerkende ZZP-ers zijn) die in aanmerking wenst 
te komen voor de opdracht (naam, adresgegevens, KvK-nummer); 

• gerichte informatie over de aanwezige kennis, ervaring in relatie tot dit specifieke project aan de hand 
van een CV en eventuele referentieprojecten (CV’s vallen buiten de max. 2 A4 eis); 

• wijze en het organiseren van de samenwerking binnen het team science detectives;  
• motivatie voor de uitvoering van de werkzaamheden; 
• Zie aanvullend ook 1-3 onderaan deze pagina. 

 
SIKB maakt i.s.m. met de RCE (mevr. L. Theunissen/dhr. B. van Os ) in week 44 een selectie van max. 3 gegadigden 
om een offerte (op basis van het taakstellend budget) met projectplan uit te brengen op basis van de 
Opdrachtomschrijving. De deadline voor het indienen van de offerte met projectplan is 25  november. Gunning  
op basis van gunningscriteria is voorzien in week 48. Start van de werkzaamheden is voorzien vanaf week 50 en 
start met het geven van een toelichting op de werkwijze aan de Kenniscommissie op 15 december (middag). 
 
Als het aantal ‘letters of interest’  hoger is dan 3, zal SIKB een selectie uit de ontvangen registraties maken, op 
basis van de gegevens die bij registratie verstrekt zijn. De voorselectie zal gedaan worden aan de hand van deze 
criteria: (1) expertise en ervaring (beoordeling van de CV’s)  (2) samenwerking (beoordeling diversiteit kennis, 
expertise en netwerk) (3) de motivatie, eerste ideeën  voor de uitvoering. 
 
Uit de belangstellingsregistraties blijkt:  
 
- (1) jarenlange ervaring in het archeologisch werkveld/vraaggerichte projecten/affiniteit  
natuurwetenschappelijk onderzoek; 
- (2) aantoonbare voorbeelden van uitstekende samenwerking; 
- (3) de mate waarin (op hoofdlijnen) innovatieve ideeën voor eerste aanpak/uitwerking in de motivatie naar 
voren worden gebracht. 
 
Belangstellenden die niet geselecteerd zijn om offerte uit te brengen, worden hiervan mondeling op de hoogte 
gesteld. 
 
Bijlagen horend bij deze belangstellingsregistratie (op te vragen bij SIKB mail naar: esther.wieringa@sikb.nl):  
 

- Opdrachtomschrijving fase 1 Inventarisatie  E-RIHS project Samen kennis maken, versie 1110 2022 
- Uitwerkingsplan fase 1 E-RIHS Samen kennis maken,  versie 1.1 def. 

 


