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Activiteiten Tilburg University (TiU) -Petra 
 Databeleid: het in 2015 vastgestelde 'Data statement' staat in gewijzigde vorm opnieuw op de 

agenda. Het is opgesteld ism juridische zaken en er is in deze nieuwe regeling rekening 
gehouden met de verplichtingen vanuit de Europese privacy-verordening. Na een eerste 
bespreking met de portefeuillehouders onderzoek is er nu overeenstemming over het instellen 
van een Research Data Office, een verplichte RDM-training voor promovendi/nieuwe 
onderzoekers, aandacht voor RDM in het promotiereglement en verplichte registratie van 
datasets in Pure. Discussie is er nog over het beleggen van de functie data steward. We maken 
momenteel een rondje langs de verschillende faculteiten om dit voorstel toe te lichten.  

 Nu regelmatig overleg met de Data Protection Officer. 

 Nieuwe procedure voor deponeren datasets in DataverseNL zo goed als rond (tbv Data Seal of 
Approval). 

 Voorbereidingen overgang DataverseNL versie 4.5. 

 Training Introduction RDM gegeven. Nieuw trainingsaanbod wordt voorbereid ism schools. 
 

RDM activities TU Delft Library (Madeleine): 
 
Data Stewardship programme: 
TU Delft's Data Stewardship project has now been running for five months, and we've have had a chance 
to establish a draft framework policy and undertake several interviewers with researchers across the 
campus. And by working with senior admin staff from the faculties, we've also been able to work out the 
different ways the faculties respond to the framework policy.  
Some of the key findings are: 

- There is general support for the concept of Data Stewardship to support good management of 
research data 

- Locating and documenting data prior to depositing it with an archive is time-consuming and 
often hinders the successful sharing of data 

- The eight faculties in TU Delft vary hugely in how quickly they wish to embed data management 
practices; some see the advantages immediately, others need more time to assess the attitudes 
of their researchers 

- Mandatory imposition of training or other requirements is often treated with suspicion 
(although when mandated by a funding body there is less reluctance)  

- Good software development is, for some research groups, just as important as their data. For 
others, tools to manage access to data during a project are more pressing than long-term 
archiving.  

- PhD students often complete their degrees and move on without exporting their data or 
software from their laptop 

- The larger context of EU and NWO requirements for Data Management Plans is not always 
understood 



Given these findings, the next stage of the project is the integration of Data Stewards in all faculties. 
Data Stewards will facilitate the process of data management, cleaning up and documenting data, and 
providing subject specific support within the faculties.  
 
This will begin with those faculties who are ahead with clearly stated requirements (Electronic 
Engineering Computer Science and Mathematics, Civil Engineering and Aerospace Engineering) 
 
The stewards will form a network of expertise throughout the university co-ordinated by the 4TU.Centre 
for Research Data, ensuring knowledge is share and potential synergies explored. 
 
Staff changes: 
Alastair Dunning is the new Head of TU Delft Library’s Research Data Services and 4TU.Centre for 
Research Data 
Jasmin Boehmer will start 1 November as our new Research Data Officer 
 
4TU.Research Data archive: 
Development of API and restricted access are in preparation phase. 
 
Data management plan support: 
See the attached document used by the EC to evaluate H2020 data management plans.  
 

Groningen (Christina) 
Afgelopen weken: 

- enkele informatiesessies/workshops voor PhD's 
- plannen voor versterking RDO (ook in bezetting) in ontwikkeling 
- advies bij diverse grant proposals 
- de uitrol van de RDMP-tool is gaande, stapsgewijs.  
- migratie DataverseNl speelt ook hier en vreet toch wel wat aandacht ondanks dat we bijna geen 

onderzoekers zelf aan het werk hebben. 
 
Tot einde 2016: 

- Er zijn voorbereidingen voor een vervolg waarbij de RDMP-tool uitvoer kan genereren dat input 
is voor het register Persoonsgegevens voor de aanstormende functionaris gegevensbescherming 
(bij Juridische Zaken). 

- We maken een plan de campagne voor de metadatering van datasets in Pure en zichtbaarheid 
ervan op onze portal 

- Vernieuwing website, met extra aandacht voor de dienstencatalogus adhv. de research lifecycle. 
- Infosessies/workshops RDMP voor PhD's en informatiesessies Open Science/Ethiek/RDM voor 

enkele facultaire en universitaire research commissies ism collega's in ons RDO-expertnetwerk 
 

EUR -Rotterdam (Paul) 
Er is een groep van UB-ers, Facultaire beleidsmedewerkers en onderzoekers geselecteerd om het 
baseline protocol handen en voeten te geven.  
 
Er zijn de volgende groepen 
RDM front office 
Safe and secure storage and archiving of research data 
Online collaboration platform 



High Performance Computing 
Data Management Plans 
Facilitate demand / supply for research support 
SIG Sensitive Data 
RDM Awareness Campagne 
RDM Policy 
 

WUR -Ellen 
De Taskforce RDM is van start gegaan met twee projecten:  

1. Criteria dataopslag -dit project moet resulteren in een advies aan de Raad van Bestuur over de 
criteria waar opslag van data tijdens het onderzoek, maar ook de archiveer opslag (na het 
onderzoek) aan moet voldoen. We werken vanuit de FAIR principes, en vanuit de archiefwet 
(omdat WUR ook onderzoeksinstituten heeft van het ministerie van EZ), en halen een 10-tal 
cases op uit de organisatie. Het project moet in december worden opgeleverd. 

2. Eigendom en zeggenschap -dit project moet resulteren in een advies aan de Raad van Bestuur 
over eigendom en zeggenschap van data. Ook in dit project halen we cases op uit de organisatie 
en proberen het advies daarop af te stemmen. Daarnaast kijken we met juristen naar 'harde' 
wetgeving (die in de praktijk beperkt van toepassing blijkt). 

 
 


