Pitch / Oproep voor:
Deelnemers consultatiegroep voor de LCRDM Taakgroep RDA 23 Things
Vervolg op de Pitch Een projectvoorstel voor het RDA Europe Call for projects in European organisations
that adopt existing RDA Recommendations and Outputs (Feb. 2019)
Name: LCRDM RDA Taakgroep
Date: 16-7-2019
Contact: M. Jetten (Mijke) <m.jetten@ubn.ru.nl>; I. Verheul <ingeborg.verheul@surfsara.nl>
Deze pitch doet een oproep voor een aantal mensen om deel te nemen aan de consultation committee
voor een LCRDM/RDA project dat loopt van augustus 2019 – juni 2020.
Doel en samenvatting van het project
In april 2019 heeft RDA Europe het LCRDM projectvoorstel om het RDA outputdocument 23 Things for
libraries gehonoreerd. Zie: https://www.rd-alliance.org/top-european-organisations-funded-adopt-rdarecommendations-and-outputs. Het project loopt tot juni 2020.
Er is inmiddels een taakgroep gevormd, bestaande uit de leden van de eerste LCRDM/RDA Taakgroep
(Mijke Jetten (RU), Fieke Schoots (UL), Maria Cruz (VU), Ingeborg Verheul (LCRDM)), uitgebreid met
vertegenwoordigers van drie core training partners, te weten Mateusz Kuzak (DTL: carpentry training);
Carlos Teijeiro (SURFsara: SURF training); Ellen Leenarts (DANS: RDNL training). De taakgroep beoogt
samen met de relevante communities en stakeholders de RDA 23 Things recommendation in Nederland
te adopteren en te promoten. De projectdocumenten zoals work plan, budget en GANTT chart zijn te
vinden op de LCRDM website (alleen in het Engels).
Het project is opgedeeld in vier fasen en zal de volgende projectresultaten opleveren:
1. Reviewed version(s) of the 23 Things (November 2019/December 2019)
2. Use cases and recommendations for use of 23 Things (December/May 2020)
3. Appointment of safe keeper and sustainability plan (June/July 2020)
Om deze doelen te halen zal een reeks van sprint sessies (halve dagen) worden georganiseerd (locatie:
SURF, Utrecht).
De sprintkalender ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

Vrijdag 30/8/2019: 10.00 – 13.30 uur en/of 13.00 – 16.30 uur
Donderdag 12/9/2019: 13.00 – 16.30 uur
Maandag 28/10/2019: 10.00 – 13.30 uur en/of 13.00 – 16.30 uur
Maandag 4/11/2019: 13.00 – 16.30 uur.
Dinsdag 12/11/2019 – 10.00 – 13.30 uur

Voor lunch wordt gezorgd en als nodig in een kleine reiskostenvergoeding.
1

Taken/output. Wat wordt er van de consultatiegroep verwacht?
Het project LCRDM/RDA 23 Things richt zich op het actualiseren en adopteren van de 23
Things recommendation van de RDA met de laatste stand van zaken in RDM ontwikkelingen
in Nederland (o.a. referenties naar NPOS, AVG, EOSC, Gedragscode Wetenschappelijke
integriteit) en op de adoptie van 23 Things als reference tool om te gebruiken in
trainingsactiviteiten met een RDM/Open Science focus voor een brede groep stakeholders
zoals datastewards, IT-support staf en IT-specialisten, data- en subject-librarians,
beleidsmensen, onderzoekers, PhD-kandidaten en Bachelor-/Masterstudenten.
Als consultancy group member wordt je gevraagd je input te geven voor de revisie van de 23
Things via deelname aan tenminste twee, maar waar mogelijk meerdere sprintsessies van een
halve dag, en om te adviseren over de projectresultaten en bijbehorende activiteiten binnen
het project. We vragen je ook om het project en de projectresultaten te promoten in je eigen
professionele netwerk.
Wat voor expertise zoeken we?
We zoeken naar mensen die in hun dagelijkse werk met RDM bezig zijn en die geïnteresseerd
zijn om bij te dragen aan professionalisering en training van/voor datastewards,
onderzoeksondersteuners (zowel IT als support), en onderzoekers en die het leuk vinden om te
helpen een sterke referentietool te maken. Zie voor een volledig overzicht van de activiteiten,
plus planning de projectdocumentatie op de LCRDM website.
Benodigd aantal uren en planning
•

•

Consultancy group members wordt gevraagd deel te nemen in tenminste 2
sprintsessies in de periode augustus-december om de 23 Things recommendation te
herzien en aan te passen (minimaal 8 uur). Als je wilt meedoen, geef dan aan op
welke dagen/dagdelen je zou kunnen sprinten.
Overige tijdsbesteding hangt af van je eigen beschikbaarheid en zullen we meer in
detail kunnen bespreken in een bijeenkomst voor Taakgroep en Consultatiegroep als
projectfase 3 en 4 uitgewerkt zullen worden (oktober/november 2019).

Waarom is dit van landelijk belang?
Het project LCRDM/RDA 23 Things beoogt de 23 Things te actualiseren en om te zetten in een reference
tool om te gebruiken in trainingsactiviteiten voor RDM/Open Science, voor een scala aan
stakeholdergroepen in Nederland, zoals datastewards, IT-support staf en IT-specialisten, data- en
subjectlibrarians, beleidsmensen, onderzoekers, PhD-kandidaten en Bachelor/Master studenten.
RDA brengt RDM activiteiten samen op internationaal niveau. Via dit project kunnen we de RDM-producten
uit Nederland in een Europese/internationale context inbrengen, waarbij het LCRDM met alle daarbij
aangesloten experts en instellingen zich kunnen profileren als RDM-samenwerkingsverband in Nederland.
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