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UvA, Mariette 

- op 4 december is onze aanbesteding voor een RDM-systeem voor UvA en HvA gepubliceerd, waarop 

leveranciers tot en met 28 januari a.s. kunnen inschrijven. De aanbestedingsstukken zijn door meerdere 

partijen gedownload en in reactie op vragen van geïnteresseerde leveranciers hebben we twee Nota's 

van Inlichtingen gepubliceerd. Op of zo snel mogelijk na 29 februari wordt bekend met welke partij we in 

zee willen; we hopen eind maart, na de wettelijk verplichte stand still periode van 20 dagen, 

handtekeningen te kunnen zetten en met de implementatie van een systeem te starten. 

- naast Bibliotheek, ICT Services en Academische Zaken draagt nu ook Bureau Communicatie mensen en 

middelen bij aan het UvA/HvA RDM-programma: er worden plannen gemaakt voor een RDM-nieuwsbrief, 

een webinar over datamanagement in subsidieaanvragen (i.s.m. het subsidieteam van Innovation 

Exchange Amsterdam) en video-interviews met onderzoekers ('RDM champions'). 

Uitstapje: Dit plaatje komt uit een tweet van Mariette (1/2/2016). Ik vond het wel een aardige comic, 

dus ‘ter leering ende vermaeck’: 

 

TUD, Madeleine 

- Open Science programma is door CvB goedgekeurd. Meer over Open Science 

zie: http://open.tudelft.nl/ 

- Implementatie van het voorstel voor ‘data stewardship’ bij de faculteiten wordt gestart. 

- Belangrijke rol is weggelegd voor de Library waarin onder andere het team Research Data 

Services is vertegenwoordigd. 

- Nieuw beleid voor Open Access publiceren per 1-5-

2016:   http://www.tudelft.nl/fileadmin/Files/tudelft/Images/Over_TU_Delft/Strategie/OA_beleid

.pdf 

- Nieuwe portal/handleiding voor Open Science (Open Access publications en Research Data 

Management) ->  http://openscienceguide.tudelft.nl/ 

- Nieuwe medewerker (Research Data Officer) voor het team RDS: Alastair Dunning (per 1-2-

2016) 

RU, Harrie 

- Ondersteuning bij formulering van institutioneel beleid. Daarvoor is een grote hoeveelheid 
materiaal ontwikkeld voor beleidsvoorbereiding op het gebied van RDM. Onder andere een 
checklist. Zie  
http://www.ru.nl/research-information-services/institutional-policy/research-managers/ 

- Oplevering en ingebruikname systeem Research Information Services (RIS) waarin onderzoekers 
publicaties en onderzoeksdata kunnen registreren en uploaden. Datasets worden van daaruit 
doorgezet naar DANS (FOBO model). UB ondersteunt en checkt. 

- RIS wordt  doorontwikkeld in een tweede fase (o.a. koppeling met publicatiedatabases, oprekken 
uploadgrens, verder inrichten FOBO-model, integratie van DMP-tool, koppeling met meerdere 

auteursidentifiers, koppeling opslag van data tijdens het onderzoek, uitbreiding naar 3TU.DC, 
uitbreiding rapportages en profilering onderzoekers) 
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EUR, Paul 

- Het belangrijkste nieuws over afgelopen periode is dat Arjan en ik nu voor 0,5 fte in de faculteit 

bedrijfskunde werken als embedded data librarians. Het Erasmus Data Service Centre (EDSC) 

werkt daar samen met de capaciteitsgroep Strategische Management en Ondernemerschap aan 

het oprichten van een datacentrum. We hebben daar geld en mensen en tijd voor (5 jaar).   

- Het belangrijkste voor de komende maanden is wat mij betreft het lustrum jaar van het EDSC. 

We bestaan nu 10 jaar en willen dat vieren met een mini symposium 9 Juni en een EDSC 

student challenge in het najaar. Officiele uitnodiging voor symposium volgt snel.  

 


