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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 op de
SurfDrive van de werkgroep. Het jaarplan en een jaarlijks resultatenoverzicht sturen we naar de UKB.

2. Overzicht 2017
Bijeenkomsten:
Er zijn zes vergaderingen geweest, hieronder met tussen haakjes het middagthema/gastspreker.
Januari (plannen 2017), april (AVG), juni (FAIR), augustus (Inventarisatie implementatie
instellingsbeleid bij faculteiten), oktober (evaluatie en wensen volgend jaar), december (uitwerken
volgend jaar).
22 juni 2017:
3 oktober 2017:
1 december 2017:

Thema middag met pecha kucha’s en brainstorm met diverse partijen met als
resultaat input voor beleid FAIR NPOS vanuit ondersteunersperspectief.
Data stewardship, meet your peers (mede organisatie en dagvoorzitter).
Data stewardship, meet your peers (mede organisatie en dagvoorzitter).

Producten 2017:
• PechaKucha over de hordes bij hergebruik
• Data stewardship-quiz met inhoudelijke vragen
• Een inventarisatie met het LCRDM die inzichtelijk maakt welke RDM-trainingen er worden
gegeven in Nederland, voor welke doelgroep en wat er nog ontbreekt aan specifieke RDM
onderwerpen.
• Verzameling Data steward definities van diverse organisaties.
• Ook waren we in 2017 betrokken bij het NPOS in twee thema’s en het platform.
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