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UKB-werkgroep Research Data, verslag bijeenkomst 14 april 2016 

Aanwezig: Jacquelijn Ringersma (WUR, voorzitter), Tessa Pronk (UU), Ellen Fest (WUR), Leon Osinski (TUE), 
Fieke Schoots (UL), Ana van Meegen (VU), Harrie Knippenberg en Maaike Messelink (RUN), Madeleine de 
Smaele (TUD), Maarten van Bentum (UT), Paul Plaatsman (EUR), Petra Ploeg (TiU, notulist), Henk van den 
Hoogen (UM), Mariëtte van Selm (UvA) 
Afwezig: Jeroen Rombouts (3TU.DC)  
 
 
1 Verslag vorige bijeenkomst (4 februari 2016) 
Actiepunten “Checken status NWO stuk (Jacquelijn)” -> stuk in wording, nog geen status.  

Een aantal actiepunten blijft staan, zie onder.  

2 Mededelingen 

- Reply all -> de meeste aanwezigen vinden het niet storend dat er via reply all soms druk mailverkeer 

is. Wel alléén gebruiken voor vragen om input; het activiteitenoverzicht alleen aan de voorzitter 

sturen.  

- DANS instellingscontract -> Jacquelijn is benaderd door DANS. Ons advies: laat DANS eerst met een 

voorstel komen, UKBwg functioneert dan als klankboard. Ook voorleggen aan juridische werkgroep 

Landelijk Coördinatiepunt Reserach Data Management (LC-RDM).  

- UKB-jaarplan 2016 -> 16 juni a.s. is er een UKB-bijeenkomst over het meerjarenplan. Doel: input 

leveren en meepraten. Er kan nog iemand met Jacquelijn mee, wie? -> Tessa gaat eventueel mee. 

- De werkgroep bewustwording LC-RDM wil begin december 2016 een halve dag organiseren over 

bewustwording RDM. 26 mei hebben zij overleg. Heeft de werkgroep interesse om hierbij aan te 

sluiten? -> iedereen is positief, zeker als de beleidsmedewerkers van de instellingen erbij worden 

betrokken. Eventueel stuurgroep onderzoeksvalorisatie erbij betrekken. Onze werkgroep kan dan 

tevens rapporteren over de resultaten van het jaarplan 2016. Komt terug op agenda juni. We 

bespreken dan doelstelling en organisatie en tevens inhoud programma. Ook het voorzitterschap van 

Jacquelijn bespreken we dan. Zij wil gerust doorgaan tot december, maar dan stopt ze ivm sabbatical.  

- Leon -> UKBwg Open Access houdt zich bezig met open data, hoe verhoudt zich dat tot onze 

werkgroep? Maarten zit in beide werkgroepen -> wat bij ons blijft liggen, gaat naar de OA-werkgroep, 

het is aanvullend niet dubbel.  

- Madeleine -> heeft een personele mededeling vanuit 3TU.DC. Er komt een vacature. 

- Paul -> gaat een vacature invullen en Marlon zal hem tijdelijk in de werkgroep vervangen.  

- Ana -> de werkgroep ‘ondersteuning en begeleiding onderzoeker’ van het LC-RDM gaat breder werken 

dan alleen op onderzoeksdata. 

- Jacquelijn -> alle werkgroepen van het LC-RDM hebben nu een trekker. Voor de zomer worden deze 

bekend gemaakt.  

3Activiteitenrondje 

Maarten is geinteresseerd in de ontwikkelingen in Maastricht. Hij zal een poster onder onze aandacht brengen.  

Mariette: aanbesteding duurt voort. Er is een gunningsadvies naar het CvB. 

Harrie: het nieuwe RIS-systeem is in productie genomen. Maaike: onderzoekers onderschatten het aanleveren 

van aanvullende documentatie.  

4 LinkedIn-groep 

Petra heeft na de vorige vergadering een LinkedIn-groep aangemaakt voor het delen van informatie die niet 

openbaar kan. Dit bleek geen groot succes, mede door het uitblijven van notificaties bij nieuwe content door 

LinkedIn. Besloten wordt de groep weer op te heffen en informatie te delen via reply all of via de wiki. 
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Reminder voor de wiki-link: https://wiki.surfnet.nl/display/RD/UKB+werkgroep+Research+Data Je kunt in de 

wiki notificaties per pagina instellen om een bericht te ontvangen wanneer er nieuwe content wordt geplaatst.  

5 SURF Coördinatiepunt (LC-RDM): algemene voortgang (Ingeborg Verheul) 

Ingeborg kan niet aanwezig zijn en zou haar update per mail sturen, maar Jacquelijn heeft die nog niet 

ontvangen. Nieuws van Jacquelijn: 

- Alle werkgroepen hebben trekkers, nog niet alle groepen hebben leden. 

- Werkgroep Bewustwording heeft bepaald: doelstelling, stakeholders, punten werkplan. Op 26 mei 

nieuwe bijeenkomst om werkplan uit te werken, 12 mensen.  

- Christine zit in de werkgroep Juridische aspecten en zeggenschap. 

- Er komt ook een bijeenkomst voor alle trekkers.  

6 Video data 

Dit was een ‘reply all-onderwerp’. Ivm tijdgebrek wordt afgesproken dat Petra een samenvatting van de punten 

op de wiki zet.  

 

----- 

Actiepunten: 

1. Afstemmen met surf  coördinatiepunt werkgroep juridische zaken over borging juridische vragen - 

Paul – blijven staan  

2. Dodo rapport over data opslag per instelling in gesloten linkedin groep - Fieke – blijven staan 

3. Poster rondsturen naar werkgroep - Maarten 

4. Samenvatting van opslag videomateriaal met privacygevoelige gegevens op wiki zetten – Petra  

 

 

Presentatie: CBS Microdata door dr. Ruurd Schoonhoven 

Zelf onderzoek doen op Microdata van het CBS. Initiatief met NWO Maatschappij en Gedragswetenschappen. 

Ook LISS Panel is erbij betrokken. Vraag aan de werkgroep: mogelijke rol voor UBs als research data support-

portals? (kan info van CBS op website/intranet?). CBS kan ook workshops geven. Ruurd Schoonhoven neemt 

nog met de individuele instellingen contact op om de mogelijkheden te inventariseren.  

Presentatie staat op: https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Verslagen+werkgroep  

Nagekomen mailbericht van Ruurd Schoonhoven dd. 15 april 2016: 

“Laat ik meteen even terugkomen op de bijeenkomst van gisteren. Ik denk dat het een nuttige kennismaking en 

gedachtenwisseling was, en het was goed te zien dat diverse aanwezigen al in meer of mindere mate bij het 

onderwerp CBS microdata betrokken zijn. Maar er valt zeker nog het een en ander te winnen. 

 Voordat ik met mijn huiswerk aan de slag ga vast even twee vragen: 

-        Als ik een overzicht maak van onderzoeksprojecten en remote access aansluitingen per universiteit lijkt 

het mij zorgvuldig om aan betrokkenen alleen de informatie over de eigen universiteit te sturen. Ik kan jou dus 

pakweg 12 aparte overzichten sturen met het verzoek die gericht door te sturen, of jij kunt mij gegevens sturen 

van de centrale contactpersonen waarna ik eea zelf verspreid. Wat heeft jouw voorkeur? Voor mij kan het 

sowieso wel zinvol zijn om contactgegevens te hebben (zie ook mijn tweede punt), maar ik kan me voorstellen 

dat je daar terughoudend in bent.  

https://wiki.surfnet.nl/display/RD/UKB+werkgroep+Research+Data
https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Verslagen+werkgroep
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-        In het kader van een samenwerking CBS-UvA gaan we dit voorjaar al een workshop over gebruik van 

microdata organiseren. Ik stem dat momenteel al af met een medewerker van het bureau van de UvA. Gezien 

het gesprek gisteren lijkt het me goed daar ook de UB bij te betrekken. Wie zou ik daarover kunnen benaderen 

cq welke naam van UB medewerker kan ik aan mijn UvA contactpersoon noemen? Was er gisteren trouwens 

een vertegenwoordiger van de UvA aanwezig?” 

 


