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Wat te verwachten? 

• Algemene introductie RDM

• Landelijk Coördinatiepunt Research 
Data Management (LCRDM)

• Een paar voorbeelden om te 
beginnen en om mee verder te 
gaan

• Nationaal Plan Open Science
(NPOS)
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Hoe zit het eigenlijk met
jou & RDM? 
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Eisen voor open data in H2020



Toegankelijkheid & hergebruik bij NWO
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To make data that emerges from NWO-funded research as accessible 

and reusable as possible, NWO has decided to implement the data 

management policy in all NWO funding instruments with effect from 1 

October 2016.



Toegankelijkheid & hergebruik bij ZonMW
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Tijdschriften vragen ook om data

http://www.nature.com/authors/policies/availability.html

http://www.nature.com/authors/policies/availability.html
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Dus, wat denk je dat de OZ zegt? 



Nieuwe eisen leiden soms tot de 
volgende reacties

Dit is niet mijn prioriteit

Mensen gaan met mijn resultaten aan de haal!

Mijn data is niet interessant

Die persoon die die data had, is weg

Datamanagement is een verspilling van tijd (en geld)

Het kost me zeker 5 jaar om al mijn data terug te vinden!



Beleidsmakers, onderzoeksondersteuners, 
datastewards, decanen, bestuurders



Of zelfs dichter bij huis… 
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Geen stokken maar wortels



Het gehele proces waarin de data is verzameld, gevalideerd,

opgeslagen, beveiligd en verwerkt, waardoor de duurzame

toegankelijkheid en betrouwbaarheid voor iedere gebruiker van

die data verzekerd is, in het bredere kader van de

onderzoekscode van de instelling en geldende de wet- en

regelgeving.

Veiligheid & Privacy
Planning & Logistiek 

Definitie van RDM 



Waarom RDM?  - de data 

• Onderzoek wordt steeds data-intensiever

• De hoeveelheid data groeit sterk

• Data wordt steeds complexer



Waarom RDM? – het onderzoek
• Reproduceerbaarheid : -> onderzoek

documenteren & permanente toegang tot data;
• Waar mogelijk: hergebruik van data  ->  

efficiency & integriteit



Waarom RDM?  - De maatschppij
• Nationaal Plan Open Science: Open Access; Optimaal (her)gebruik

van Data; Evaluatie en waardering van de onderzoeker; stimuleren en
ondersteunen van de onderzoeker

• European Open Science Cloud: FAIR data; Data Stewardship; 
infrastructuur om OS te ontwikkelen & te ondersteunen & Open 
innovatie in Europa en daarbuiten



Wat was er aan de hand? 
Veel RDM initiatieven and ad hoc 
samenwerking bij de Nederlandse
universiteiten en onderzoeksinstellingen, 
maar:
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• Fragmentatie en overlap in RDM activiteiten en
benaderingen

• Geen samenhangende RDM beleidsontwikkeling, 
onderzoeksondersteuning en dienstontwikkeling

• Opnieuw het wiel uitvinden; geen gebruik maken
van elkaars expertise en ervaringen binnen de 
eigen sector of tussen de verschillende
stakeholders (binnen en buiten de instituten) 

• Geen inzicht in huidige staat van RDM in NL



Waarom landelijke
samenwerking? 

Ondersteunen van het meest effectieve gebruik van data in 
onderzoek en onderwijs

door  

Versterken van de kennispool en bevorderen van kennisdeling
op alle aspecten van datamanagement

ten behoeve van: 

• Onderzoek

• Onderzoeker en onderzoekscommunities

• Onderzoeksinstituut

• Financiers van onderzoek



Benadering landelijke samenwerking

Versterken en ondersteunen van: 

Samenwerking Coordinatie Kennisdeling

in RDM beleid en praktijk in Nederland 

• Met een internationale link 

• In afstemming met alle betrokken partijen

• Gebruik maken van bestaande tools en diensten



Het doel: 
•Een goed overzicht krijgen van de stand van zaken van 

RDM in Nederland ;

•Succesvolle benaderingen en resultaten delen en
implementatie ervan bij andere instellingen bevorderen

• Identificeren van witte vlekken, agenderen op 
bestuursniveau en beleidsbesluit voorbereiden

Met als doel: 

De onderzoeksondersteuners helpen
bij de ondersteuning van de 
onderzoekers met hun
onderzoeksdata: 

Voor, 

Tijdens, 

Na  het onderzoek



Noodzaak voor goed RDM 
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researcher

IT



FAIR data & Open Science

Goed RDM leidt tot:

F  indable

A  ccessible

I  nteroperable

R  eusable



LCRDM aanpak

Quickscan (2015-2016): 80 plus interviews met RDM experts and 
stakeholders

Roadmap (Dec. 2015) 

5 thema’s

Elk thema werkgroep
Faciliteiten & 

Datainfrastructuur
Financiële 

aspecten van RDM
Onderzoeksonder
steuning & Advise

Bewustwording/
Engagement 

Juridische 
aspecten & 
Zeggenschap



Werkgroepen: hoe ging dat? 
• Eén of twee voorzitters 

• Werkagenda 

• Vertegenwoordigers van alle stakeholders 
• => Universiteiten 

=> UMC’s

=> Onderzoeksinstituten KNAW, NWO, TNO          SURF community

=> Financiers 

=> HBO’s

Missie LCRDM 

Voorbereiden, faciliteren en monitoren van de ontwikkeling en implementatie van RDM-beleid voor wetenschappelijk
onderzoek in Nederland, in samenwerking met het werkveld, en het bevorderen van de uitwisseling van kennis en
ervaringen op landelijk niveau, zodat Nederland op een efficiente en effectieve ontwikkeling en implementatie van
RDM



Werkgroepen 

Faciliteiten & Datainfrastructuur
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Onderzoeksondersteuning & Advies

Finaciële aspecten 

Juridische aspecten & Zeggenschap 
Engagement 



Resultaten 2015-17: Netwerk

•Ondersteuning /coördinatie (SURF)

•Werkgroepen: 72 leden, 17 onderwerpen binnen 5 RDM thema’s, 
met 40 producten: inventarisaties, adviezen, tools, modellen, 
referentiekaarten etc. 

•Zichtbaar, deskundig en efficiënt RDM netwerk opgebouwd, onder
de paraplu van LCRDM 

•Werkgroepleden voordeel op 2 manieren: 
- Profileren en inbrengen van expertise uit de eigen instelling
- Expertise van buiten de expertise inbrengen



Producten 

Reference Architecture Discussion Model 

Services and Facilities Catalogue

Wiki RDM Glossary 

Reference Cards – Privacy: Why, How, What? 

GDPR Advise for Practical Approach GDPR Internet Consultation – for VSNU 

GDPR Maturity Model 

Conference Publication Symposium 
Designing & Shaping Open Science (2016)

Privacy by Design Guidance

Review VSNU Code of conduct use of personal data in scientific research

Template Informed 
Consent & Example

Legal Contract Templates 

Wiki Expert Network (Ethical/Legal) 

Position Paper Ownership of Data Position Paper Financial Aspects of RDM 

Inventory DMP Templates 

Document on DMP Criteria

Inventory DMP Support (Tips & Trends) 

Inventory DMP Reviewers (via Questionnary) 

Inventory DMP Tools 

Advise DMP Tooling 

Round Table Financers & Governance 

Inventory FAIRness 
Data Repositiories in 
NL (TU Delft) 

Wiki – Overview Common Elements Curriculae

Position Paper FAIR data 

Wiki Inventory RDM Training 

Advise on Profiles Related Training Portfolio’s 

RDM Training MOOC 

Advise on Software Sustainability 

Decision Tree Privacy Related Research & Data Sharing  Overview RDM Requirements Funders 

Position Paper Incentives 

Overview Use Cases Incentives Information Material Incentives

RDM Status Measurement – Interviews 

Mind Map Shades of Open Engagement Meetings 

OVERZICHT VAN PRODUCTEN VAN HET LCRDM MET DIRECTE LINKS OP HET PLATFORM

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/LCRDM/Shared Documents/Producten van het LCRDM.pdf


Wat heb ik er aan? 
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Website & WIKI Platform 

29



Platform & Wiki 
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RDM bij instellingen 
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• RDM Instellingsbeleid > disciplinespecifiek beleid 
• RDM Web presence
• RDM Support organisatie (RDM office, bibliotheek, data stewards)
• RDM Training intern & Gebruik tools LCRDM 

Stand van zaken – overzicht: 
https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Ziekenhuis/_layouts/15/start.aspx#
/Sitepages/Home.aspx

-

https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Ziekenhuis/_layouts/15/start.aspx#/Sitepages/Home.aspx


Een aantal voorbeelden 
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https://www.lcrdm.nl/rdm-praktisch

https://www.lcrdm.nl/rdm-praktisch


Nieuw Werkmodel 2018 e.v. 
• Primair uitgangpunt: benutten van sterkte van huidige werkgroepen en het 

netwerk; cross-thematische samenwerking bevorderen 

Strategie-

groep 
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Expertisegroepen

• Dient als klankbord 
• Geeft advies over vraagstelling
• Vormt liaison voor expertgroep
• Bestaat uit vertegenwoordigers 

stakeholders/andere RDM 
groepen 

• Kennisuitwisseling
• Expertise inbrengen 
• Niet meer zelf werken 
• Vanuit de expertisegroep worden 

ad hoc werkgroepen ingesteld 
(Task & Finish groepen) die een 
bepaalde opdracht in korte tijd 
uitvoert i.s.m. een daartoe in te 
huren consultant 



Informatievoorziening & Kennisdeling 

website4 LCRDM

researcher Working group LCRDM 

general information

based on research
specifics, checklists
and model contracts

research support staff
@ University

Research

Office

University specific 
information based on 
research specifics, 
checklists, model 

contracts, contact info 
of relevant research 

support staff

general information 
based on research 

specifics, checklists, 
model contracts,
contact info of

relevant research 
support staff

University 
specific 

information

knowledge exchange 
on checklists and 
model contracts

training, advice, 
tailored support

Model voor kennisdeling via een landelijk loket? 
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Waar houden we rekening mee in 2018? 

• Strategische beleidsplannen en –visies 2019 e.v. 
• Nieuwe aanpak werkwijze LCRDM 2018 (e.v.) – landelijk 
• Uitwerking NPOS abities (OCW) – landelijk 
• Uitwerking Open Science Policy Platform (EU) & EOSC  - Europa 

• Specifiek voor RDM: 
 nieuwe werkwijze LCRDM in 2018 (e.v.) – bredere betrokkenheid, efficiënter 

samenwerken, kennisdelen en resultaten 
 AVG 

• Aanhaken andere landelijke initiatieven: Data4LifeSciences, GoFAIR, De Digitale 
Samenleving; Netwerk Digitaal Erfgoed etc. 

• Aanhaken internationale initiatieven: RDA (Research Data Alliance), CODATA 
(Committee on Data of the International Council of Science)  etc. 



National Plan Open Science (NPOS) 
2017 ->

www.openscience.nl

IT

Policy 

makers

Researcher

4 thema’s (met onderliggende ambities) 

1. 100% Open Access publiceren 
2. Onderzoeksdata optimaal (her)bruikbaar maken 
3. Erkenning & waardering van de onderzoekers 
4. Stimuleren van de onderzoekers in open science

• 10 Stakeholders (landelijke organisaties voor 
wetenschappelijk onderzoek): 

VSNU, KNAW, NWO, VH, PNN, KB, SURF, NFU, ZonMw, 
GoFAIR

• 7 ondersteunende organisaties en platforms:

DANS, DJA, DTL,NLeSC, 4TU-RD, UKB,  LCRDM 

Doel: 
Bijdragen aan de transitie naar open science in de wetenschap in Nederland
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Foto’s: Teylersmuseum.nl en collectiewijzer.nl 



Uiteindelijk (gewenste) resultaat
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Landelijke 
samenwerking in 

RDM als essentieel 
onderdeel van open 

science
maakt wetenschap in 

Nederland  ….

Transparant  & 
Reproduceerbaar 

Inclusief 

Betaalbaar  

Betrouwbaar 

Innovatief 

Efficient 

Maatschappelijk relevant 

Duurzaam 

Leuk!  



Contact…
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Ingeborg Verheul 
Coordinator National Coordination Point 
Research Data Management (LCRDM)

E: Ingeborg.verheul@surfsara.nl
W: www.lcrdm.nl
T: @lcrdm.nl 

Voor deze presentatie is gebruik gemaakt van LCRDM presentaties van Jacquelijn Ringersma, Henk van den 

Hoogen, Kees den Heijer, Annemie Mordant, Marta Teperek 


