
UKB-werkgroep Research Data, verslag bijeenkomst 8 september 

2016 
Afw Jacquelijn, Maarten, Mariette 

Verslag vorige bijeenkomst  
N.a.v. notities van Tessa 
*We vragen ons af wie we nu bij DANS moeten spreken na het vertrek van Marnix. Hoewel we vinden 
dat initiatief bij DANS ligt polst Christina namens onze werkgroep. 
*Behalve UvA gaat UU ook met figshare aan de gang, wel als pilot voor hun onderwijs materiaal. 
*Response op enquête was bedroevend laag 
*LCRDM platform van awareness naar engagement en uiteindelijk involvement 
 

Mededelingen: UKB beleidsplan (naar volgend overleg) 
 

Activiteitenrondje (discussie) 
Kan het ook als wordfile aangeleverd worden ipv pdf om zo makkelijk laatste activiteiten die per mail 
binnenkomen toe te voegen? 
 

RUG (Christina) 

Hebben DMP tool in gebruik genomen bij verscheidene faculteiten 
Hebben activiteitenkalender voor RDM gepubliceerd 
RDO heeft budget van College gekregen zodat ze ook daadwerkelijk mensen aan het werk kunnen 
zetten. 
 

TUDelft (Madeleine) 

Hebben 3 vacatures. Hoofd en 2 Research Data Officers. Eén met specialisme front office en één voor 
het open science programma. OpenScience ook in trainingen opgenomen. 
 

EUR (Paul) 

Project Research Support Office overgegaan in Research Services. Regie ligt niet meer bij UB. Vacature 

Liaison Librarian Economie en Management ingevuld door Rob Grim. Hij gaat ook werkzaamheden bij 

EDSC doen.  

WUR (Ellen) 

Ze hebben een nieuwe naam Wageningen University Research en een nieuwe website voor openscience 
https://weblog.wur.eu/openscience/ 

Door ervaringen met workshops word duidelijk dat men naast informatievaardig ook 

datavaardig zou moeten zijn en dat trainingen daarvoor eerder in de opleiding zouden 

moeten.  

 

UL (Fieke) 

Fieke vakreferent af en nu helemaal in CDS 
 

https://weblog.wur.eu/openscience/


 

Radbouw (Maaike) 

Nieuwe collega, nieuwe DMP tool en valorisatie indicatoren in RIS. 
 

TUE (Leon) 

RDM website, getiteld “data coach” geupdate.  Nieuwe Chief Information Officer(CIO), waaronder RDM 
valt. 
 

UU (Tessa) 

Hebben nieuwe programma manager, Menno Rasch wat nieuw momentum genereert. Tessa kijkt uit 
naar ontwikkelen “pick and chose modules” voor de faculteiten. 
 
 

Update RDM Policy bijeenkomst 1 december  
Wat namen worden toegevoegd van nog niet bevestigde sprekers.  
Wat is de “take home message” van deze bijeenkomst? Wat is de rol van het coördinatiepunt. Zijn zij de 
link naar de VSNU? Open Science lijkt goede mogelijkheid voor RDM.  

  

RDM Policy development - Maarten (Poster LIBER) 
uitgesteld 

Speltheorie data delen - Tessa  
Presentatie 

Dezelfde presentatie gaat Tessa volgende week bij onderzoekers doen. We zijn erg benieuwd naar hun 

feedback. 

 
Van 12:30 – 13:30  

Thema Publishers en Data 
Lever werkgroep vooral use cases aan. Stellingen zijn ook welkom.  

 

Rondvraag 
Voor het voorzitterschap stellen we voor de drie kandidaten onderling te laten overleggen en het 

volgende overleg de uitkomst te laten weten. Dat overleg is 3 november. 

 

 


