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Fieke notuleert.  

 
De volgorde van de agendapunten wordt aangepast.  
 
Thema 3: Open Science (Ana, Christina, Maarten, Maaike) 
Ana en Maarten presenteren hun uitwerking van de FAIR principles en een inventarisatie van open data 
portals. Deze wordt rondgestuurd. De inventarisaties worden op de wiki geplaatst.  
 
Verslag(en) – zie bijlagen 
Geen opmerkingen 
 
Mededelingen (jaarplan-2016) 
- Ana wordt expert digitale duurzaamheid bij stadsarchief Amsterdam per 1 januari. 
- Jacquelijn heeft samen met anderen een A4tje inbreng geleverd over research data ingediend voor UKB 
beleidsplan. Het beleidsplan is waarschijnlijk vóór de volgende vergadering klaar.  
 
Activiteitenrondje (zie bijlage) 
- T.a.v. eigendom en zeggenschap. Wageningen heeft nog geen resultaat. UvA manoeuvreert er om heen 
met het begrip mandaat. Dit wordt vastgesteld in een officiële regeling over IPR e.d. die aansluit bij 
andere onderzoeksoutput. Mariette kijkt of de regeling kan worden gedeeld.  
 - T.a.v. datastewards in Delft. Financiering moet nog geregeld worden. Datastewards zijn werkzaam bij 
de faculteit. Bij de UvA stellen faculteiten / onderzoeksinstituten ook data stewards aan. Wageningen 
had succes met embedded data scientist voor duur van de financiering. 
 
*Alastair wil job description delen. 
* Datastewardship is een interessant onderwerp voor het jaarplan van volgend jaar. 
 
Nagekomen activiteiten: 
Radboud: wil datakluis. VU heeft datakluis, ‘cold storage’ bij SurfSara voor materiaal dat na 10 jaar 
weggegooid wordt. Het is goedkoop, opvragen van data duurt 2 dagen. VU heeft daarnaast dark storage 
voor persoonsgegevens bij DANS. Wageningen en 4TU willen dit ook. Datakluis is één van de projecten in 
het integrale implementatieprogramma dat Leiden de komende jaren uit gaat voeren. 
 
Leiden:  
Voorlopige link naar informatie over het Centre for Digital Scholarship tot nieuwe website gereed is: 
http://library.leiden.edu/news/centre-for-digital-scholarship.html. Hoofd is Laurents Sesink.  
 
Wisselen voorzitterschap  
Tessa krijgt unanieme steun om het voorzitterschap van Jacquelijn over te nemen. Jacquelijn wordt 
bedankt voor haar uitstekende voorzitterschap. 
 
LCRDM Werkgroep - relatie met UKB werkgroep 
De UKB is bij het opstarten van het LCRDM gevraagd om de werkgroep ‘bewustwording’ te trekken. 
Jacquelijn is toen voorzitter geworden van die werkgroep. Jacquelijn blijft voorzitter van werkgroep 
bewustwording. De directe link met UKB is er hierdoor niet meer. 

http://library.leiden.edu/news/centre-for-digital-scholarship.html


* Tessa overlegt met Jacquelijn en Ingeborg of de UKB werkgroep, in plaats van trekker, nauw betrokken 
kan zijn bij de LCRDM werkgroep bewustwording. Voorstel: 
* Ingeborg wordt elke andere vergadering  uitgenodigd om informatie uit te wisselen over alle 
werkgroepen in het LCRDM. LCRDM kan aan Henk vragen om updates vanuit de UKB. 
 
Jacquelijn vertelt over de wg Bewustwording. Die werkt aan thema’s die tot producten leiden die 
gebruikt kunnen worden om ‘awareness’ of ‘engagement’ te bevorderen. Bijv:  
- notitie over incentives voor SOV van VSNU. Tijdens de bijeenkomst op 1 december zal er een discussie 
zijn over dit onderwerp. 
- ‘Shades of open’: onderwerp waarover op lokaal niveau workshops georganiseerd kunnen worden.  
Activiteiten bij producten worden in veel gevallen door de bibliotheek georganiseerd. Vandaar dat link 
met UKB wg belangrijk is.  
 
Communicatie doelgroepen model (verzoek om cases van Ton Smeele en Jacquelijn) - uitleg over beoogde 
doel 
Doel is om op basis van 5 dimensies een handvat te maken om meer inzicht te geven in wat er nodig is 
voor goed RDM per categorie datatype. Benaming ‘kosten-baten analyse’ was niet handig, nu heet het 
doelgroepen model. Inmiddels zijn er al voldoende datasets aangeleverd en zijn er voor alle categorieën 
voorbeelden. Er worden nu gestructureerde interviews met PI’s voorbereid, waarvoor mogelijk de hulp 
van de UKB wgleden wordt ingeroepen. Het model moet helpen in de communicatie met de 
onderzoeker: informeren, communiceren, promoten. In mei of juni kunnen we Jacquelijn uitnodigen 
voor een praatje over de voortgang. 
 
Rapportage van het jaarplan 2016- hoe pakken we dat aan? 
Er wordt voorgesteld om een samenvatting te maken met een link naar de rapportages en producten op 
de wiki. Er is geen template voor het rapporteren, maar de rapportage wordt wel gewaardeerd.  
*Tessa overlegt met Jeanne.  
We stellen de deadline op eind januari. Dat betekent dat de rapportages half december klaar moeten 
zijn. Zie het jaarplan voor de beloofde producten. In de rapportages toespitsen wat het betekent voor de 
UB’s.  
 
Planning jaarplan 2017 
* Tessa stuurt doodle om een brainstormsessie te plannen in januari. We kunnen tevoren evt. ideeën 
aanleveren. ‘Datastewardship’ is het eerste idee. Evaluatie van de producten uit het jaarplan van 2016 
een tweede. 
  
Gast: Alastair Dunning - 4 TU.CfRD  
Doel is kennismaken, uitwisselen  
 
Alastair gives an interesting presentation of the rdm landscape according to the Gartner Hype cyclus.  
Alastair will send us the presentation. Topics that were discussed:  
- is this also true for rdm during research?  
- how does these conclusions interfere with data stewardship?  
- what about qualitative data? 
- who can help researchers with tools / facilities that library cannot offer? F.i. database as a service?  
- repository for software / code should be (inter)national effort. Alistair will pick up on software 
management best practices. 



- PhD’s that leave university and take all their data with them. PhD’s shouldn’t be able to defend their 
thesis without giving access to their data as Wageningen plans to do. A similar policy is already at place 
at the Science faculty at Leiden.   
 
Discussie Open Science agenda en RDM (Anke Versteeg) 
Sander Dekker van OCW wil een nationaal platform Open Science. De kamerbrief moet voor de 
verkiezingen behandeld worden. Wilma van Wezenbeek is door het ministerie gevraagd om het 
schrijfproces van een plan voor Open Science te trekken. Het bestaat uit 3 onderdelen:  
- Open Access 
- Open Science 
- Rewarding (altmetrics,  open science in loopbaangesprekken, etc.) 
Het plan moet 9 februari klaar zijn want dan vindt er een rondetafelconferentie plaats. Het is daarom 
belangrijk om gebruik te maken van alle bestaande kennis en de betrokken partijen te verbinden. Er 
wordt gediscussieerd over de relatie met de European Open Science Cloud; het Europese initiatief voor 
open science met acht thema’s van het Europen research counsil, hergebruik van data; open data vs FAIR 
data en het kostenaspect. Tessa wordt namens de UKB wg research data uitgenodigd bij de 
voorbereidende bijeenkomsten. 
* iedereen kan ideeën bij Tessa aanleveren. 
* Anke stuurt nog concrete vragen op waar wij ons over kunnen buigen 


