Werkgroep RD Jaaroverzicht 2020 + 2021
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 (binnenkort om te zetten naar Teams). Het jaarplan en
een jaarlijks resultatenoverzicht sturen we naar de UKB.

2. Overzicht 2020
Er zijn vijf vergaderingen geweest, waarvan de eerste in maart nog fysiek bij SURF. De geplande
themabijeenkomsten zijn door beperkte capaciteit in dit eerste coronajaar niet doorgegaan. Wel
hebben de leden de gebruikelijke updates gegeven van ontwikkelingen binnen landelijke (LCRDM)
taakgroepen, ontwikkelingen uit de eigen instelling gepresenteerd en demo’s gegeven van nieuwe
tools.
Op 18 november hebben we een breakoutsessie georganiseerd voor het RDNL Dataprijs evenement
om lokale ondersteuning voor datamanagement onder de aandacht te brengen.
Op 19 november hebben we de werkgroep gepresenteerd bij het UKB plenaire overleg en een
discussie geleid over de veranderende rol van data support bij de UB’s.
Ook hebben we een nieuw ‘missie en werkwijze’ document geschreven, zie de UKB website:
https://ukb.nl/commissies-en-werkgroepen/research-data/
Onderwerpen op de agenda o.a. NPOS, RDA NL, Beleidsplan UKB, DCC’s, NWO beleid.
Gasten bij overleggen:
- Margriet Miedema over ontwikkelingen bij LCRDM;
- Kristina Hettne (CDS, Leiden): demo delen van MRI data
(https://doi.org/10.5281/zenodo.3822289)
- Mijke Jetten (DTL): ontwikkelingen mbt datastewardship en ZonMW Covid 19 programma
(https://docs.google.com/presentation/d/1Y4kGPA6xZk1W8fnEyZ_y_V7Ele4eDFn1ztBUTLSP
63A/edit#slide=id.g8b31251eaf_0_217)
- Maria Cruz (NWO): feedback over ervaringen met NWO RDM beleid

3. Overzicht 2021
De vijf overleggen hebben online plaatsgevonden. De leden hebben de gebruikelijke updates
gegeven van ontwikkelingen binnen landelijke (LCRDM) taakgroepen, ontwikkelingen uit de eigen

instelling gepresenteerd en demo’s gegeven van nieuwe tools. We hebben een goed bezochte –
online - themamiddag georganiseerd over data curatie.
We hebben een verkennende notitie geschreven over RDM ondersteuning van studenten
(https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Rapportages), n.a.v. een survey en discussie.
Onderwerpen op de agenda in 2021: DCC’s, DMP online; UKB ambities; RDM policy and support for
students, UFO profile data steward VSNU; Data Monitor; NWO databeleid, , data literacy (ism met de
Werkgroep Information Literacy).
Gasten:
- Margriet Miedema (LCRDM) over de Do I Pass for FAIR survey. Deze meet hoe ver
instellingen zijn met de implementatie van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en
Reusable) onderzoeksdata.
- Saskia van Eeuwijk (SURF) over de Recommendations for Research Software Sustainability in
the Netherlands.
- Marion Wittenberg (DANS) over de ontwikkelingen rondom de DANS Data Stations.
- Maria Cruz (NWO) ervaringen met DMP’s sinds het nieuwe NWO datamanagementbeleid.
Themamiddag:
24 september 2021: Data curation (Erik Jansen, Shauna Ni Fhlaithearta)
Data curators enrich research data publications and ensure the data are FAIR, but what about
unpublished research data? We’ll design the ideal curation process and hear about best practices.
Zie: https://wiki.surfnet.nl/display/RD/Presentaties
Overig:
Samen met LCRDM hebben we op 30 maart een bijeenkomst georganiseerd over Workflows voor de
registratie van persoonsgegevens (https://www.lcrdm.nl/rdm-advies-tips).

3. Werkgroepleden 2020 / 2021
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 Slouwerhof / Theresa Redl (UB
Nijmegen)

Shauna Ní Fhlaithearta (UB WUR)
Christina Elsenga (UB Groningen)
Janna Toebosch (UB UvA)
Annemiek van der Kuil / Jacques Flores /
Dafne Jansen (UB Utrecht)
Nynke de Groot (UB EUR)
Leon Osinski / Sjef Öllers (UB Eindhoven)

Voorzitter: Fieke Schoots (juli 2018 - heden); Erik Jansen (januari 2022 – heden)
UKB liaison: Merle Rodenburg / Corno Vromans / miv januari 2022 positie vacant

Presentaties en rapporten staan op de wiki van de werkgroep:
(https://wiki.surfnet.nl/display/RD/UKB-werkgroep+Research+Data).

