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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. De UKB werkgroep Research data ondersteunt het
UKB bestuur in het maken van strategisch UB beleid Research Data Management (RDM) of bij het
inbrengen van actuele issues op de RDM agenda van de Universitaire Bibliotheken. Daarnaast
werken we actief aan kennisuitwisseling, kennisopbouw, en het delen van ‘best practices’ en trekken
we gezamenlijk op om op landelijk niveau een bijdrage te leveren aan het ontwikkeling en
verbeteren van richtlijnen RDM, onder andere door deelname aan de thema’s van het Nationaal Plan
Open Science (NPOS) ‘Onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik’ en ‘Stimuleren en
ondersteunen van open science’ en nauwe samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt RDM
(LCRDM). Het overkoepelend thema van de werkgroep is de rol van de UB’s bij het ondersteunen van
Research Data Management .
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. Jaarplan 2018
In de vergadering van 6 december 2017 is er voor gekozen om diverse thema’s uit te werken
voorafgaand aan of naar aanleiding van een themamiddag, en dus niet als activiteit door het jaar
heen zoals in 2016 en 2017. De opzet van de vergaderingen is: in de ochtend vergaderen (10.0012.00) thema’s in de middag (13.00-16.30) en daarbij een of meerder collegae/gasten meenemen.
Waar mogelijk creëren we een product van/tijdens elke themamiddag. Elk thema wordt voorbereid
door enkele WG leden:
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)
Maaike Messelink (UB Nijmegen)

Hilde van Zeeland (UB WUR)
Christina Elzinga (UB Groningen)
Mariette van Selm (UB UvA)
Tessa Pronk (UB Utrecht)
Paul Plaatsman (UB EUR)
Leon Osinksi (UB Eindhoven)

UKB
doelen
2.1.6

Thema

Thema middag / uitdiepen

RDM over de grens / RDM externe partners

2.1.6

Demo’s of presentaties van ontwikkelingen en RDM tools
binnen de UB’s.

2.1.6

Data stewardschip (… training)

2.1.5

Data en ethiek, tools, organisatie ondersteuning, AVG,
workflows, vooral ivm Open data

2.1.5,
2.1.2

Licenties en user agreements, DTA’s, MTA’s, Processor
Agreements, Data tags

2.1.5

Interoperabiliteit, Metadata en documentatie tools en
ondersteuning daarin

2.1.6

Data kwaliteit

2.1.6

Rol van de UB in institutioneel RDM en uitwisseling
ervaringen in andere UKB werkgroepen
onderzoeksondersteuning

Hier maken we een leeswijzer
van. Zo mogelijk incl.
contactpersonen.
Hiervan maken we een vast
item in de ochtend. Heeft
iemand iets goeds, dan delen.
Hiervoor gaan we bestaande
lijstjes voor het ‘opleiden’ van
nieuwe collega’s delen en
vergelijken.
Thema middag 1: 16 februari
Fieke Schoots, Maarten van
Bentum en Petra Ploeg
Thema middag 2: 18 april
Christine Elzinga, Paul
Plaatsman, Madeleine de
Smaele, Leon Osinski
Thema middag 3: 2 juli
Erik Jansen, Jolien Scholten,
Hilde van Zeeland,
Thema middag 4: 26
september Madeleine de
Smaele, Jolien Scholten,
Maaike Messelink
Thema middag 5: 28 november
Tessa Pronk, Paul Plaatsman,
Christina Elzinga, Mariette van
Selm

Overkoepelend:
Uitgediepte thema’s kunnen verwerkt worden in een Training, of materiaal daarvoor.
(UKB doel 2.1.10)
Alle producten kunnen afgestemd worden met de UB’s / werkgroepen binnen de UKB.
(UKB doel 2.1.6)

