Het BMI-bestuur nodigt je uit voor de eerder aangekondigde ALV en verdiepingsdag
van de BMI op dinsdag 17 april (over 2 weken al!) Geef je zo snel mogelijk op met
het volgende formulier; aanmelden kan tot uiterlijk 12 april a.s.

Tijdens deze verdiepingsdag, georganiseerd door de CBN en het BMI-bestuur,
kunnen jullie nieuwe vakinhoudelijke kennis opdoen op het gebied van
datamanagement, profilering van je afdeling en de AVG. Natuurlijk is er ook
volop ruimte voor onderling netwerken en bijpraten. Het exacte programma vind je
hieronder.

De BMI dag zal worden gehouden bij GGZ Centraal in Amersfoort, locatie Zon en
Schild, gebouw De Veste.
Adres: Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort (routebeschrijving en plattegrond via
https://www.ggzcentraal.nl/locatie/zon-schild/)

Programma
09.30 – 10.00 Inloop en koffie/thee
10.00 – 11.15

ALV van de afdeling BMI

11.15 – 12.00 Keynote door Ingeborg Verheul, Projectleider
Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management
12.00 – 13.00 Lunch

Tijd
13.00 – 13.45

Datamanagement
Data4LifeSciences, JanWillem Boiten

13.45 – 14.30

DM in de praktijk: Simone
van Kleef en Carla Sloof,
St. Antonius Ziekenhuis
Theepauze
DM in de praktijk: Jitka
Vavra, UMCG

14.30 – 15.00
15.00 – 15.45

15.45 - 16.45

Borrel

Profilering / AVG
Profilering: Jantine
Zeeman (dubbele
workshop)
Vervolg profilering
Theepauze
Joke Tania. AVG

Over de sprekers:
Ingeborg Verheul is Projectleider van het Landelijk Coördinatiepunt Research Data
Management (https://www.lcrdm.nl/). Zij vertelt ons over research data
management en de rol van bibliotheken / informatiespecialisten daarin.
Jan-Willem Boiten is de programmamanager van Data4Lifesciences en hij vertelt ons
hier graag meer over.
Jantine Zeeman verzorgt een dubbele workshop waarin de profilering van de
afdeling, product- en dienstverlening en de informatieprofessional centraal staan. Ze
helpt je jezelf te "verkopen".
Joke Tania is zelfstandig informatiespecialist en heeft zich verdiept in de AVG en wat
wij als informatieprofessionals daarmee moeten.
Jitka Vavra, Simone van Kleef en Carla Sloof vertellen jullie n.a.v. hun ervaringen in
de praktijk over praktische zaken rondom datamanagement.

