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UKB-werkgroep Research Data, verslag bijeenkomst 8 juni 2016  

Aanwezig: Jacquelijn Ringersma (WUR, voorzitter), Mariëtte van Selm (UvA), Ana van Meegen (VU), Fieke 
Schoots (UL), Christina Elsenga (RUG),  Madeleine de Smaele (TUD), Jeroen Rombouts (3TU.DC), Tessa Pronk 
(UU, notulist) 
 
Afwezig: Maarten van Bentum (UT), Petra Ploeg (TiU), Ellen Fest (WUR), Leon Osinski (TUE), Maaike Messelink 
(RUN), Paul Plaatsman (EUR), Henk van den Hoogen (UM) 
 
 
1 Verslag vorige bijeenkomst (14 april 2016) 
Microdata: Christina heeft een rondje contactpersonen gedaan. Mariette heeft de informatie doorgestuurd aan 

Academische zaken. Tessa is bezig met het rondje contactpersonen. 

Dans instellingscontract: Nog geen initiatief vanuit DANS. We wachten af. We willen wel actief een review gaan 

aanbieden vanuit het UKB (Actie Jacquelijn). 

2 Mededelingen 

 

- Figshare Mariette laat weten dat dit de repository wordt. Data staat in Zwitserland. Ook 

vertrouwelijke data. Open data staat in Ierland (?)  

- December bijeenkomst -> Met het LCRDM organiseren we de bijeenkomst. Voor beleidsmakers en 

ondersteuners. Het zou goed zijn de EU call for action erbij te doen (Madeleine vraagt Wilma van 

Wezenbeek hiervoor). RDM landscape erbij. Vergelijking funders. Met een interactief/reflectief 

moment erbij voor de deelnemers. Op 25 juli is er een vergadering. Leon en Christina kunnen daar bij 

aanschuiven. 

- UKB jaarplan Op 16 juni wordt er met de UKB voorzitters gepraat over het UKB meerjarenplan. 

Jacquelijn gaat erheen. Wie kan nog meer?  

- Afscheid  Jeroen neemt afscheid met gebak.  

- Voorzitterschap  Jacquelijn gaat door tot November. Daarna verlaat ze de werkgroep. Iedereen mag 

zich aanmelden als kandidaat voorzitter.  

- LCRDM enquete Voor de werkgroep Bewustwording. In Wageningen is deze al verspreidt via de 

nieuwsbrief, en als bericht op de website. 

3 Presentatie Wouter Haak van Elsevier over hun netwerk van tools voor de onderzoekscyclus. Hivebench als 

labjournaal. Mendelay voor opslag van onderzoeksdata. Datasearch voor het data zoeken. 

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

Via het platform LCRDM kunnen RDM vragen gesteld worden. Iedereen mag het platform aanvullen met 

definities en dat soort zaken. 

 Juridisch: Online staat al informatie over Europese privacy wetgeving. Er komt een conferentie op 

5 april. Privacy by Design. De werkgroep is bezig met een raamwerk voor alle aspecten 

onderzoeksdata voor onderzoekers.  

 Infrastructuur: Beschikbare infrastructuur wordt in kaart gebracht. Dodo wordt ingezet als 

instrument. 

 Bewustwording: De werk agenda hiervoor is klaar. 

 Ondersteuning: De groep is vastgesteld. 

 Financieel: Zwakke plekken in de financiering worden in kaar t gebracht. 
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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. Samenvatting van opslag videomateriaal met privacygevoelige gegevens op wiki zetten – Petra  

4. Staat de data van Figshare in Ierland in Europa – Jacquelijn 

5. Wilma van Wezenbeek vragen voor praatje EU call for action December – Madeleine 

6. Aanbieden review instellingscontract DANS - Jacquelijn 

 

 


