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Missie
De UKB werkgroep Research Data heeft tot doel om kennis op te bouwen, uit te wisselen en te delen
met de bredere RDM gemeenschap in de eigen instellingen. Iedere UB vaardigt één medewerker af
die werkzaam is op het gebied van onderzoeksdata. De leden van de werkgroep zijn in de regel actief
betrokken bij de ondersteuning en training van onderzoekers, dragen bij aan beleidsvorming en
participeren in projecten die voorzien in nieuwe voorzieningen ter ondersteuning van verantwoord
databeheer binnen hun eigen instellingen. Mede dankzij de werkgroep zijn zij goed geïnformeerd
over ontwikkelingen bij de andere universiteiten en zijn zij in staat kansen te signaleren voor
samenwerking of verbetering van de eigen processen. De regelmatige contacten dragen bij aan het
verstevigen van het netwerk, het faciliteren van kennisoverdracht en het inwerken van nieuwe
collega’s. Tijdens de overleggen worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de activiteiten
van één of meer instellingen. Daarnaast kiest de werkgroep jaarlijks een aantal thema’s waarvoor
behoefte is aan meer kennis en verdieping. Deze thema’s sluiten aan bij de ambities van de UKB en
bredere ontwikkelingen op het gebied van RDM en Open Science. De werkgroep kan gevraagd en
ongevraagd advies uitbrengen over deze ontwikkelingen aan het UKB bestuur.
Werkwijze
De UKB werkgroep komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar voor overleg, zonodig online. De
leden stellen een overzicht op van de activiteiten en demonstreren nieuwe tools of resultaten van
de eigen instelling. Regelmatig worden vertegenwoordigers van andere organisaties op het terrein
van onderzoeksdata (LCRDM, NPOS, NWO etc.) uitgenodigd om elkaar te informeren en af te
stemmen.
Een aantal keer per jaar bereiden leden van de werkgroep een themabijeenkomst voor, vaak in
samenwerking met externe partijen. Bij deze bijeenkomsten zijn andere collega’s welkom. Eerdere
thema’s: RDM landschap en de rol van de UB, het NWO beleid en data management planning,
community building, RDM trainingen, DMP templates, metadata en interoperabiliteit,
gebruiksvoorwaarden en licenties voor data, integratie van AVG, ethiek en DMP, etc. In het verleden
zijn er notities opgeleverd en presentaties gehouden op landelijke bijeenkomsten.
Eventuele opgeleverde rapportages, presentaties, en andere producten komen op de Wiki van de
werkgroep. Notulen en overzichten van actuele activiteiten van de individuele UB’s komen in de
besloten SurfDrive folder van de werkgroep. Het jaarplan en een jaarlijks resultatenoverzicht sturen
we naar de UKB. Producten, presentaties en andere resultaten worden door de leden gedeeld met
collega’s en andere belangstellenden.
De werkgroep komt bij voorkeur bijeen bij SURF of de UB Binnenstad Utrecht, of indien nodig,
online.
Samenwerking
De werkgroep werkt samen met andere partijen die actief zijn binnen het nationale datalandschap.
● UKB werkgroepen met een link naar data en Open Science (wg Digital Humanities; wg Open
Access)

●

●
●
●

LCRDM: We werken samen met het Landelijk Coördinatiepunt RDM bij de organisatie van
netwerkdagen. Dit zijn momenten waarop we onze resultaten presenteren aan de bredere
RDM gemeenschap in Nederland.
RDNL: We zijn betrokken bij de organisatie van de evenementen rondom de uitreiking van
de Nederlandse Dataprijs door RDNL.
Datastewardship: Het netwerk van datastewards is volop in beweging. Waar nodig en
mogelijk benutten we kansen voor samenwerking.
Internationaal: We volgen de internationale ontwikkelingen bij RDA, LIBER, DCC etc. en
sluiten hier zoveel mogelijk bij aan.

Samenstelling
Voor de werkgroep vaardigt iedere U(K)B één medewerker. Uit hun midden kiest de werkgroep een
voorzitter. Namens het UKB bestuur wordt een liaison aangewezen.

