Update februari 2019
Het eerste half jaar LCRDM nieuwe stijl is omgevlogen.
In deze mail-update een overzicht van alle activiteiten
en een korte blik vooruit.
Pool van experts
De pool van experts bestaat op dit moment uit 148 personen uit ruim 50
instellingen. De 150ste aanmelding krijgt een taart! Een overzicht is
beschikbaar op het platform. Staat u er nog niet bij, terwijl u zich toch heeft
aangemeld: stuur dan een email waarin u toestemming geeft voor online
vermelding van uw gegevens.
Wilt u zich ook aansluiten? Kijk hier voor meer informatie. Iedereen die zich
in zijn/haar dagelijkse werkzaamheden bezighoudt met RDM is welkom.
Het netwerk is er. Maak er gebruik van!

Pitches en taakgroepen
Vijf pitches resulteerden in evenzoveel taakgroepen. Klik op de afbeeldingen of lees verder. Een zesde pitch is in
de maak. Heeft u zelf een idee voor een pitch, vul een pitchformulier in.

Data Stewardship
okt ’18 – mrt ’19

•

•

•
•

•

Pseudonimisering
jan – mrt

Research Workspace Datacuratienetwerk RDA projectvoorstel
febr – maart
maart– juni
februari

De taakgroep Data Stewardship schept helderheid in de rollen en taken van mensen met een
datastewardship-achtige functie. Daartoe is een enquête uitgezet waar 94 reacties op zijn gekomen.
Iedereen bedankt voor de input!
Een kleine interviewronde wordt ingepland en het eindrapport is in de maak.
De taakgroep Research Workspaces werkt aan een handige A4 voor beleidsmedewerkers om te
gebruiken bij het adviseren over de inrichting of aanschaf van een virtuele onderzoeksomgeving, of
om deze te evalueren.
De taakgroep Datacuratienetwerk gaat inventariseren of er in Nederland draagvlak is voor een data
curation netwerk en gaat half maart van start.
De taakgroep RDA projectvoorstel schrijft in februari een projectvoorstel voor een call van RDA
Europe voor adoptie van RDA recommendations & outputs. Er is gekozen voor het onderwerp 23
Things for libraries.
De taakgroep Pseudonimisering zoekt naar best practices rond pseudonimisering van data bij
kleinschalig onderzoek en heeft een korte vragenlijst uitgezet waar u nog tot 15 februari op kunt
reageren.
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Bijeenkomsten
Save the date!
Op donderdag 11 april 2019 aanstaande zal de tweede LCRDM
netwerkdag voor de pool van experts worden georganiseerd. Het thema
deze keer is ‘data stewardship’. Zin in een inhoudelijke discussie en weer
zo’n fantastisch rondje speed daten? Reserveer deze datum alvast in uw
agenda! De derde LCRDM netwerkdag zal plaatsvinden in het najaar van
2019. Nader bericht volgt.
Terugblik 2018
In 2018 organiseerde het LCRDM twee goed bezochte bijeenkomsten. Op
27 september vond de eerste LCRDM netwerkdag voor de pool van
experts. Een (Engelstalig) verslag van deze bijeenkomst vindt u hier. Op 29
november vond voorafgaand aan de uitreiking van de Nederlandse
dataprijs 2018 een symposium plaats over data stewardship dat het
LCRDM organiseerde in nauwe samenwerking met de UKB Werkgroep
Research Data, NFU/Data4LifeSciences en RDNL. Lees de blog!

Adviesgroep
De zittingstermijn van de LCRDM adviesgroep is verlengd met – in eerste instantie – een half jaar. Er is een
SWOT analyse uitgevoerd van het LCRDM nieuwe stijl. Het advies bestuurlijke inbedding en het plan voor
prioritering van landelijke aanpak van RDM verschijnen in de komende maanden. Houd de website in de
gaten. Verslagen van de bijeenkomsten van de adviesgroep zijn te vinden op het platform.

Communicatie
RDM per instelling
Maak zichtbaar wat uw eigen instelling doet aan RDM beleid en support.
Per type onderzoeksinstelling is een overzicht beschikbaar. U kunt de
informatie zelf aanleveren, aanvullen of actualiseren.
RDM mailing list
Blijf op de hoogte én deel informatie: volg de RDM-discussielijst!
Aanmelden is simpel, stuur een e-mail, als volgt:
Aan : listserv@list.ecompass.nl
Onderwerp : [leeg laten]
In de mail deze tekst: subscribe RDM [uw voor- en achternaam]

Twitter
Volg LCRDM op Twitter: @lcrdm
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LCRDM in actie!
Taakgroep Data Stewardship

Taakgroep Pseudonimisering
Erik Jansen (UM/tevens liaison Dataverse-NL),
Francisco Romero Pastrana (RUG), Henk van den
Hoogen (UM; lid adviesgroep), Jan Lucas van der Ploeg
(UMCG), Jolien Scholten (VU), Leander van der Spek
(UvH), Martiene Moester (LUMC), Simone van Kleef
(Antonius Ziekenhuis), Tineke van der Meer (HU).

Maarten van Bentum (UT), Mijke Jetten (RU), Nicole
Koster (UT), Toine Kuiper (TUe), Jan Lucas van der
Ploeg (UMCG), Gera Pronk (ISeeTea), Martine Pronk
(UU), Saskia Rademaker (Haagse
Hogeschool), Marta Teperek (TUD), Marijke Verheij
(RUG), Marije van der Geest (UMCG). Namens de
Adviesgroep: Henk van den Hoogen (UM), Annemie
Mordant (MEMIC/UM), Jacquelijn Ringersma (WUR),
Ton Smeele (UU)- pitch. Consultant: Melanie Imming
(www.immingimpact.eu)

Klankbordgroep: Alfons Schroten (UM/MEMIC), Derk
Arts (Castor), Karin van der Pal (LUMC), Laura Huis in 't
Veld (DANS), Marlon Domingus (EUR), Nicole Koster
(UT).

Adviesgroep
Alastair Dunning (TUD), Annemie Mordant (MEMIC,
UM), Bolinda Hoeksema (Hogeschool Utrecht), Hans
Gankema/Marijke Verheij (RUG), Jacqueline Ringersma
(WUR), Henk van den Hoogen (UM), Ton Smeele (UU),
Mariëtte van Selm (UvA/HvA), Laurents Sesink (UL),
Maurice Bouwhuis (SURF), Jan-Willem Boiten
(NFU/Lygature), Susan Branchett (TUD), Magchiel
Bijsterbosch (SURF), Ingeborg Verheul (LCRDM)

Taakgroep Datacuratienetwerk

Taakgroep RDA
Projectvoorstel
Mijke Jetten (RU), Maria
Marques de Barros Cruz (VU),
Fieke Schoots (UL), Ingeborg
Verheul (LCRDM)

Taakgroep Research
Workspace

Christina Elsenga (RUG), Nynke de Groot (EUR),
Marjan Grootveld (DANS), Lena Karvovskaya (UU),
Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed), Madeleine
de Smaele (TUD), Richard Visscher (Hogeschool
InHolland), Team research support RU: Mijke
Jetten, Maaike Messelink, Tina Reilink & Inge
Slouwerhof, namens LCRDM adviesgroep: Alastair
Dunning (TUD)

Programmacommissie Celebrating Data!
Taakgroep Research Workspace
Jeroen Beliën (VU), Ymke van den Berg/Mark Cole
(SURF), Erik van den Bergh (WUR), Jan Willem Boiten
(Lygature/NFU; namens Adviesgroep), Lolke Boonstra
(TUD), Hans Brouwers (RUG), Erik Flikkenschild
(LUMC), Maarten Hoogerwerf (UU), Taco Horsley
(UvA/HVA), Philipp Weissert (RUG)

Wouter Kool (UL), Mareike Boom (UL), Isa
Witkowska (UU), Annemiek van der Kuil (UU),
Rob Gommans (RU), Boudewijn van den Berg
(LCRDM), Susan Branchett (LCRDM
Adviesgroep)
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