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Enquête 

• Vragenlijst met 19 (open) vragen 
• 15 januari verstuurd naar UKB 

contactpersonen 
• Half februari retour 

Presenter
Presentation Notes
De contactpersonen waren van de UB’s. Hoewel geen verplichting hebben zij de survey meestal ook voorgelegd aan andere organisatieonderdelen zoals stafbureau, juridische zaken etc. 



ingevoerd: 
4 instellingen 

nog in 
ontwikkeling: 
overige 9 

Presenter
Presentation Notes
De enige grafiek van deze presentatie!



Death by powerpoint 

Presenter
Presentation Notes
En dus maar weinig staatjes. Zie het eindrapport. Hier alleen wat highlights . Om death by powerpoint te voorkomen.



Presenter
Presentation Notes
Vooropgesteld: alle aanpakken zijn goed. Er is geen slecht beleid. Iedereen maakt compromissen om voortgang te boeken in specifieke cultuur.



Boven of onder ? 

Presenter
Presentation Notes
Draagvlak van boven is belangrijk (bij 12 van 13 instellingen ligt vaststellen beleid bij CvB/RvB). Maar grassroots support is ook erg belangrijk, en juist die instellingen die het al voor elkaar hebben geven aan dat dit een belangrijke driver wasHet proces lijkt nog erg naar binnen gericht. Moeilijk om onderzoekers er bij te betrekken.



Motivatie 

Presenter
Presentation Notes
De belangrijkste drijfveren zijn verificatie van onderzoek, al dan niet gekoppeld aan integriteit en fraudebestrijding, en voldoen aan eisen van subsidiegevers. Meer idealistische doelen worden veel minder genoemd.Beschikbaarstelling aan derden: bestaand beleid spreekt zich hier nog niet over uit (alleen de EUR: ‘zo open mogelijk binnen pragmatische grenzen’), beleid nog in ontwikkeling heeft dit echter 8 uit 9 op de agenda. 



Verplichtingen & 
verantwoordelijkheden 

Presenter
Presentation Notes
Verantwoordelijkheden en verplichtingen opleggen ligt duidelijk moeilijk, evenals criteria voor selectie. Dat uit zich in veel variatie en vrijblijvendheid. Over het eigenaarschap is men meestal ook voorzichtig, maar de richting is hier wel duidelijker: men gaat uit van aansluiten bij cao, IPR wetgeving en NWO regels. De instelling is primair eigenaar tenzij andere afspraken zijn gemaakt. 



Infrastructuur 

Presenter
Presentation Notes
Over infrastructuur en opslag worden vaak sterke aspiraties genoemd, maar de concrete punten verschillen sterk: van aanbevelingen en best practices tot directief. Er is nog veel te onderzoeken, ook over de rol van opslag buiten de instelling. De VU springt hier uit: daar dient het onderzoeksdatabeleid expliciet als functionele eisen voor de toekomstige infrastructuur.



Nog geen gelopen race 

Presenter
Presentation Notes
ondersteuning (door UB) en onderwijs (aan graduate schools): gemengd beeld, soms vindt men dat het niet in beleid thuishoort maar doet het wel. Dat het bij UB thuishoort is zeker geen zekerheid! Opvallend vaak gekoppeld is ondersteuning/onderwijs gekoppeld aan DMP.



Communicatie 

 

Presenter
Presentation Notes
communicatie: iedereen maakt een website. Verder zijn er veel verschillen. Laten we hier vooral inspiratie bij elkaar opdoen!



Communicatie 
Categorie klaar ontw. totaal 

Website 3 7 10 
Workshops 1 3 4 
Persoonlijk contact/ accountmanagement  
(Liaison librarions e.a.) 

2 1 3 

(facultaire) nieuwsbrief   2 2 
Bijeenkomst voor management   2 2 
Flyers 1 1 2 
Werkoverleg / lunchbijeenkomsten etc   2 2 
Aanstellingsbrief nieuwe medewerkers   1 1 
Gesprek met onderzoeksdirecteuren 1   1 
Helpdesk/frontoffice   1 1 
(Maximale score) 4 9 13 

Presenter
Presentation Notes
communicatie: iedereen maakt een website. Verder zijn er veel verschillen. Laten we hier vooral inspiratie bij elkaar opdoen!



Vragen? 



Colofon 
Rob Grim rob.grim@uvt.nl 

Driek Heesakkers h.j.heesakksers@uva.nl 
Harrie Knippenberg h.knippenberg@ubn.ru.nl 

 
• Surveying Allen Hall I, by Wolfram Burner: flickr.com/photos/wolframburner/4456555246/ 
• Calendar Card – February by Joe Lanman: flickr.com/photos/33843597@N00/366192378 
• Thirteen 13s, by LEOL30: flickr.com/photos/49968232@N00/243236914/ 
• attenti al gatto! By Marco Bernardini: flickr.com/photos/29635150@N00/1179006213 
• I think we can all relate (werk) by emdot: flickr.com/photos/35237093637@N01/4296724060 
• Death by Powerpoint by North Caroline National Guard: flickr.com/photos/ncngpao/8425980066/ 
• tops & bottoms by Taber Andrew Bain: flickr.com/photos/andrewbain/5830501673/ 
• handcuffs  by The.Comedian : flickr.com/photos/37815348@N00/5398546351/ 
• Server CERN, by Ars Electronica: flickr.com/photos/arselectronica/6032157177/ 
• Winding roads – by Wouter Walmink: flickr.com/photos/walmink/76539644/ 
• Megaphone by david roessli: flickr.com/photos/davo39/3982526653/  
• Megaphone madness by Jacob Ehnmark: flickr.com/photos/ehnmark/463965443/ 
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