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UKB-werkgroep Research Data, verslag bijeenkomst 4 februari 2016 

Aanwezig: Jacquelijn Ringersma (WUR, voorzitter), Tessa Pronk (UU),  Ellen Fest (WUR), Leon Osinski (TUE), 
Fieke Schoots (UL), Ana van Meegen (VU), Harrie Knippenberg (RUN), Madeleine de Smaele (TUD), Maarten 
van Bentum (UT), Paul Plaatsman (EUR, notulist), Petra Ploeg (TiU), Henk van den Hoogen (UM), 
Afwezig: Mariëtte van Selm (UvA), Jeroen Rombouts (3TU.DC)  
 
 
1 Verslag vorige bijeenkomst (10 december 2015) 
Opmerking: vooral actiepunten eerder delen met werkgroep 

2Activiteitenrondje 

Complimenten voor de portal van tu delft over open science 

3 kennisdeling ( Mariette) wat anders dan wiki? 

Wat was ook alweer de bedoeling: een mailinglijst, ergens afgeschermd en daarna gearchiveerd! Eventueel 

geloten linkedin group voor deze groep aanmaken( Petra).  

Wat is de overlap met het landelijk coördinatiepunt. Laten we even hun initiatieven afwachten  

4 terugkoppeling Annemiek nwo 

We zijn erg blij met de goede contacten tussen 3tu en nwo 

De status van het document lijkt ons onduidelijk? Het is duidelijk een interne memo van NWO. We spreken af 

het niet uit te delen aan onderzoekers, wel aan onze ondersteuners in de eigen instelling. Voor de zekerheid 

checkt Jacquelijn het nog bij Annemiek.  

Aangezien het documenten op het laatst in verspreid stellen we voor het nogmaals goed te lezen en 

opmerkingen naar Madeleine te sturen. (allen) 

5 vraag Henk juridische borging 

Proberen we deze vragen ieder voor zich bij de eigen instelling, waarschijnlijk Juridische zaken, te 

beantwoorden of landelijk via het auteursrecht informatiepunt? Het lijkt erop dat er veel wisselende lokale 

praktijken zijn waar ook data protection officer een rol speelt.  

Er is natuurlijk het surf coördinatiepunt met een werkgroep juridische zaken. We stellen voor dat Paul afstemt 

met een van hun werkgroepleden: Marlon. 

6 DANS instellingslicentie 

Er zijn nog veel vragen, bijvoorbeeld over dynamische fase en de statische fase. Zoals het nu is kunnen we de 

DANS licentie niet tekenen. Er is hierover een gesprek geweest in Wageningen waarin DANS verkeerde timing 

toegaf. Het is nu door hen tijdelijk geparkeerd, er komt t.z.t. een betere versie. Ze vroegen om twee mensen uit 

ukb rdm werkgroep om mee te sparren. Wij stellen Christina  en iemand surf coördinatiepunt werkgroep 

Juridische Zaken voor (jacquelijn). 

Bij gebruik onder 10 tb of 1000 depositors zijn de kosten voorlopig gratis. 

7 Ingeborg terugkoppeling surf coordinatiepunt 

Ingeborg kan niet aanwezig zijn maar Jacquelijn heeft haar feedback per mail.   

 Werkgroep juridische zaken start vandaag 

 Werkgroep bewustwording start in Maart. Jacquelijn zit deze werkgroep voor. Ze stemt hun agenda af 

met ons. Ze heeft de wens om ook onderzoekers in haar werkgroep te krijgen 

 Werkgroep financiën ook compleet 

 Werkgroep data infrastructuur ook compleet 



2 
 

 Werkgroep kennis infrastructuur in opstart fase samen met sig rd. Ze doen PR offensief met 

publicaties in informatieproffessional en e- data & research. 

 

Rondvraag 

Tessa is vanaf heden onze  surf sig liaison. 

DANS heeft gevraagd of de publiciteit over hun data prijs via ons kan lopen? We vinden dat goed (jacquelijn) 

Henk's vraag mail voortzetten via linkedin groep. Fieke’s dodo project heeft al een rapport gemaakt over data 

opslag per instelling. Dit is stand van zaken van december 2015, dus die moeten we mogelijk updaten in linked 

in groep 

KE in Londen. Er gaan sommige van ons heen. Gebruik deze kenniswisseling ook om bijvoorbeeld mantra 

agenda te beïnvloeden. 

DCC congres in Amsterdam. Gaan ook sommige van ons heen, vooral workshop over meta data lijkt handig 

voor themagroep 3.  

IASSIST in Bergen eind mei begin juni wordt ook door enkele van ons bezocht. 

 

We gaan de komende maanden eerst per themagroep aan de gang en presenteren een tussenstand op de April 

vergadering. In Juni, September en Oktober hebben we dan nog vergaderingen per thema, zodat we UKB eind 

van het jaar kunnen rapporteren. 

We proberen vergaderingen te beleggen bij Surf indien bezet wijken we uit naar Vogelzaal. 

----- 

Actiepunten: 

1. Verslag maar vooral actiepunten eerder delen met werkgroep (Paul) 

2. Aanmaken gesloten linkedin group voor deze werkgroep (Petra) 

3. Checken status NWO stuk (Jacquelijn) 

4. We lezen NWO document nogmaals en sturen opmerkingen naar Madeleine (Allen) 

5. Afstemmen met surf coordinatiepunt werkgroep juridische zaken over borging juridische vragen (Paul) 

6. We maken promotie voor DANS data prijs bij ons eigen instelling (Allen) 

7. Dodo rapport over data opslag per instelling in gesloten linkedin groep (Fieke) 

 

 

 

 

 

 


