Werkgroep RD Jaaroverzicht 2019
1. Inleiding
De UKB werkgroep Research Data vormt de basis van het netwerk van UKB medewerkers die
werkzaam zijn op het gebied van onderzoeksdata.
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.

2. Overzicht 2019
Bijeenkomsten:
Er zijn vijf vergaderingen geweest, waarvan vier gevolgd door een themamiddag. Tijdens de
vergaderingen hebben leden updates gegeven van ontwikkelingen binnen landelijke (LCRDM)
taakgroepen, ontwikkelingen uit de eigen instelling gepresenteerd en demo’s gegeven van nieuwe
tools.
Gasten bij overleg:
Ingeborg Verheul (NWO), Hans de Jonge, Pieter Schippers, Maria Cruz (NWO), Lisa de Leeuw (RDA
NL), Anke Versteeg (NPOS)
Themamiddagen:
21 mei:

4 juli:

24 september:

RDM trainingen (o.l.v. Erik, Hilde, Leon, Annemiek)
Iedere UB gaf een korte update over de RDM trainingen: wat wordt
aangeboden? Wat zijn recente ontwikkelingen en/of toekomstplannen?
Vier presentaties van UB's (UU, TU/e, VU en RUG) waarin werd verteld hoe zij
hun online RDM trainingen hebben ontwikkeld en ingezet. Hierover hebben
we verder gediscussieerd.
Community building (o.l.v. Annemiek, Petra, Maria Cruz (VU), Joanne
Yeomans (LEI))
Deze sessie was gericht op community building met zowel ondersteuners als
onderzoekers. Drie universiteiten (UU, VU en Uleiden) deelden hun
ervaringen met het bouwen van een RDM support community. TU Delft
presenteerde hun ervaringen met het betrekken van onderzoekers als Data
Champions. Daarna is hier verder over gediscussieerd.
DMP’s en ondersteuning i.s.m. NWO (o.l.v. Madeleine, Nynke, Maarten)
De sessie bestaat uit twee delen:
1) Werksessie waarin we feedback hebben gegeven op het nieuwe
datamanagementbeleid en –template + richtlijnen van NWO.
Pieter Schipper (NWO) heeft de sessie geleid.

3 december:

2) Praktische voorbeelden van ondersteuning voor datamanagementplan:
de TU Delft en Erasmus Universiteit hebben hun ervaringen gedeeld. Het is
hier interessant hoe instellingen een workflow hebben opgezet waarin
ethische aspecten, datamanagement en GDPR zijn geïntegreerd.
Het RDM landschap en de rol van de UB (o.l.v. Jolien, Shauna, Fieke)
De bijeenkomst had tot doel om inzicht te krijgen in de bestaande
datamanagementondersteuning bij de UB’s en de relatie tot lokale, nationale
en internationale samenwerkingspartners. Tom Bakker en Melle de Vries
gaven hun perspectief op het Nederlandse datalandschap namens
respectievelijk het eScience Center en NPOS project E. Fieke toonde een
mogelijke invulling van het Digitale / Data Compententie Center naar Leids
voorbeeld. De bijeenkomst bevestigde dat het belangrijk is om buiten de
grenzen van de eigen organisatie te treden om onderzoek adequaat te
kunnen ondersteunen. Uit de inventarisatie bleek dat er binnen instellingen
en op nationaal niveau al wel veel wordt samengewerkt maar dat er relatief
weinig structurele samenwerkingsverbanden zijn met internationale
partners.

Alle presentaties staan op de wiki van de werkgroep: (https://wiki.surfnet.nl/display/RD/UKBwerkgroep+Research+Data).
Overig:
- Mariëtte en Jolien hebben i.s.m. SURF een bijeenkomst georganiseerd over
onderzoeksondersteuningswebsites.
- Fieke heeft de samenwerking met LCRDM gepresenteerd op bijeenkomst UKB / CSC
- Fieke heeft de UKB wg vertegenwoordigd in RDA NL

3. Werkgroepleden 2019
Fieke Schoots (UB Leiden)
Maarten van Bentum (UB Twente)
Petra Ploeg (UB Tilburg)
Erik Jansen (UB Maastricht)
Jolien Scholten (UB VU)
Madeleine de Smaele (UB TU Delft)
Inge Slouwerkhof (UB Nijmegen)

Hilde van Zeeland / Shauna Ní Fhlaithearta
(UB WUR)
Christina Elzinga (UB Groningen)
Mariette van Selm / Janna Toebosch (UB UvA)
Annemiek van der Kuil (UB Utrecht)
Nynke de Groot (UB EUR)
Leon Osinski (UB Eindhoven)

Voorzitter: Fieke Schoots (juli 2018 - heden)
UKB liaison: Paul Hofman (t/m september 2019); Merle Rodenburg (vanaf september 2019)

