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1. Opening en agenda 
Mededelingen: 
19 oktober: open acces week, SURF, DANS, UvA en VU organiseren een Thema open data en hoe 
leuk het kan zijn. Verzorgd door  José van Dijk en Barend Holmes. Publiciteit volgt nog. 
 
UKB werkgroep open access: thema open data samen met Michelle van de Berk. 
 
VSNU Sinds 24 april is er bij SURF een coördinatiecentrum rol research data management. 
VSNU hanteert het argument dat er te weinig aan data management wordt gedaan in het land. 
Blijkbaar kent VSNU de UKB groep niet. Het lijkt de UKB groep verstandig contact op te nemen met 
SURF. Dit wordt opgepakt door de voorzitter. Contact leggen met SIG, SURF e.d. 
 

2. Notulen, actiepunten van vorige keer 
Jeroen zou samenwerking met SIG beschrijven in de opdracht: Dat is nog niet gedaan. 
Petra en Jacquelijn: Wiki opzetten en vullen is nog niet opgepakt wordt gedaan. 
 

3. Activiteitenrondje, zie meegestuurd overzicht 
Vraag UB Utrecht in relatie tot Data Magagement paragrafen voor NWO projectvoorstellen: 
Mariëtte deelt haar voorbeeldteksten via de mail. 
 
Algemener gesteld: 
Hoe zit het met de openbaarheid van voorbeeldteksten? 
Hoe zit het met VUNET?  
De WG leden wordt gevraagd na te gaan in hoeverre voorbeeldteksten mogen worden gedeeld.  
 

4. Themasessie 
UKB directeuren hebben verzocht themasessies te organiseren voor de directeuren over het 
landschap (NL) Research Data Management en de rol van de UB’s. De hele sessie duurt 2 uur, met 
daarin mogelijk presentaties RDNL of Figshare. Hierover wordt verder gefilosofeerd.  
 
In (concept) bespreken we het programma: 

1. Schets van het landschap van diensten en aanbieders (45 minuten) 
In dit onderdeel willen we, mogelijk aan de hand van de Data Life Cycle, inzicht geven in het 
huidige producten en diensten aanbod en de binnen NL aanwezige aanbieders. Dat de UB’s 
één van de aanbieders is van diensten in dit landschap willen we hierbij ook naar voren laten 
komen. 
 
De voorbereiding voor dit onderdeel zal door 4 werkgroepleden worden opgepakt (Leon, 
Madeleine, Petra) RDNL willen we als één aanbieder (dus niet 3 TU Datacentrum, DANS en 
Surf apart) ook een presentatie laten geven. 

 

2. De rol van de UB’s tov ICT en Academische zaken (30 minuten) 
In dit onderdeel willen we laten zien welke diensten de UB’s nu al aanbieden. Hoe de 

verschillende data offices worden opgezet, en hoe de relatie met ICT diensten en 

Beleid/Juridisch) tot stand komt en/of eruit ziet. Maar ook hoe vanuit de verschillende UB’’s 

de business case wordt geborgd, m.a.w. hoe we die diensten ontwikkelen waar het 

onderzoek om vraagt. 



          De voorbereidingen voor dit onderdeel zal worden gedaan door Henk, Mariëtte en Jacquelijn  

3. Discussie (30-45 minuten)  
 

De discussie zou moeten opleveren: 

Wat zijn gezamenlijke thema’s om uit te werken, en wat zijn lokale thema’s per instelling. 

Waar zitten lacunes in de diensten en producten 

Dit onderdeel gaan we op 18 juni verder uitwerken, maar iig zal Merle bij dit onderdeel 

betrokken worden en mede organiseren. 

Op 18 juni werken we het programma verder uit, en zullen de twee voorbereidende groepjes al een 

concept invulling presenteren. 

Resumerend: Bij ons volgende overleg op 18/6 laten we het themadeel vervallen en werken we het 
programma verder uit. De twee subgroepjes doen een voorstel. 
 

5. Datamanagement Ondersteuning en Diensten voor Onderzoekers (Fieke) 
 
DODO (Univ. Leiden). Het betreft data intensief onderzoek. RDM richtlijn Leiden is openbaar. 
Vraag aan UKB groep: willen anderen dit ook gaan gebruiken? 
 
Opmerkingen vraag uit publiek grootste problemen komen in de fase tijdens het onderzoek: 
onderzoekers werken vaak samen, nationaal en internationaal. Waar plaats je dan de tijdelijk 
opgeslagen data? En hoe borg je de richtlijnen en regels? 
 

6. Rondvraag 
Petra: Ondanks REO mag toch geworven worden ter vervanging van Rob Grim. 
Paul: EUR heeft nu een data librarian. Haar naam is Annemiek. 
 
Rick (Groningen): Mbt het DANS contract wat nu met de instellingen wordt afgesloten:  hierin is de 
aandacht primair op 1 onderzoeker gericht. Heel vaak is er sprake van een groep onderzoekers, 
lopend onderzoek of instituut. Hierin lijkt duurzame opslag geregeld, maar duurzame  toegang niet. 
 
Jacquelijn legt uit dat in Wageningen de data librarian het contract tekent en deponeert namens de 
onderzoeker. De rechten van de onderzoeker worden naar de data librarian gedelegeerd. 
Onderzoeker krijgt altijd toegang. Opslag en beheer doet de UB. De UB betaalt maar berekent (een 
deel) door aan faculteiten en instituten. 
 
Rick (Groningen). NWO heeft een nieuw humanities (alfa-gamma) voorwaarde voor financiering. 
Data uit projecten moet worden opgeslagen bij DANS. Het blijkt onmogelijk subsidie te krijgen 
buiten DANS om. Zolang ook data seal of Approval or trusted DIGITAL repository is zou het geen 
bezwaar mogen zijn. Groningen belooft nadere info te achterhalen, op documenten te zetten en 
apart agendapunt van  te maken voor 18 juni.  
 
Next meeting 18 juni 
 
THEMASESSIE. 
Expertiseontwikkelingen en expertisebehoud op het gebied van RDM 
1. Hoe krijg je het management mee? 



2. Hoe school je UB collega's? Heel veel interne trainingen geweest. 
De resultaatsgrafiek voor en na geeft het effect aan van scholing. Embedded collectiespecialisten 
verlenen diensten. 
3. Hoe bouw je je eigen expertise uit? 
 
Afrondend: 
Voor de toekomst van de groep 
Hoe bouw jee kennis uit? En hoe delen we het. Met elkaar? 
De ontwikkelingen delen en opende hoogte houden. 
 
 


