EEN UPDATE (juli 2018)
De zomer is in het land. En met uw aanmelding voor de LCRDM
pool van experts is die zomer heel goed begonnen. Om u na de
vakantie weer snel op de hoogte te brengen van het LCRDM en de
nieuwe activiteiten ontvangt u deze mail-update.
Pool van experts
De pool van experts bestaat op dit moment uit ca. 50 personen. U heeft zich daar ook voor aangemeld.
Hartelijk dank daarvoor! Om aan het einde van de zomer voortvarend van start te kunnen gaan hebben wij drie
verzoeken aan u:
1. Inschrijven op RDM-discussielijst
De pitches die vooraf zullen gaan aan het samenstellen van een specifieke taakgroep zullen aangekondigd worden
via de RDM-discussielijst. Wilt u zich voor deze lijst aanmelden?
Aanmelden is simpel: stuur een mail – als volgt:
to : listserv@list.ecompass.nl
Subject : [leeg laten]
----- Body / Message Text ---------subscribe RDM [uw voor- en achternaam]
2. Schriftelijke toestemming voor vermelding op platform
We willen de pool van experts graag goed profileren. Daarom het vriendelijke verzoek om per email uw
toestemming te geven voor het vermelden van uw naam, uw instelling, uw emailadres en het RDM-thema van
uw voorkeur op de pool-pagina op het LCRDM platform U kunt daartoe een mail sturen naar
Ingeborg.Verheul@surfsara.nl. In verband met de vakantietijd ook graag een cc aan
Boudewijn.vandenBerg@surfsara.nl. Een schriftelijke bevestiging is nodig vanwege de AVG.
3.
SAVE THE DATE
Noteert u vast in uw agenda?
Donderdag 27 september 2018, 13.30 – 17.30 uur: eerste netwerkbijeenkomt LCRDM Pool van Experts, UCKDomplein - Utrecht. Registratie via SURF Academy na de zomer.
Woensdag 28 november 2018: Data Stewardship verdiepingsdag, i.c.m. uitreiking RDNL dataprijs, NWO, Den
Haag (onder voorbehoud).
Adviesgroep 2018
Op 26 juni vond de eerste bijeenkomst van de adviesgroep plaats. Op dit moment bestaat deze groep uit: Jan
Willem Boiten (Lygature/D4LS); Magchiel Bijsterbosch (SURF); Alastair Dunning (4TU/RDNL); Hans Gankema
(RUG); Henk van den Hoogen (UM); Hans de Jonge (NWO/NPOS themagroep Data); Annemie Mordant
(UM/MEMIC); Jacquelijn Ringersma (WUR); Mariëtte van Selm (UvA/HvA); Laurents Sesink (UL); Susan
Branchett (TUD); Bolinda Hoeksema (HU/HKI); Ton Smeele (UU). Maurice Bouwhuis (SURFsara) is voorzitter.
Ingeborg Verheul (LCRDM): ex offico. Uitbreiding is mogelijk als nodig.
De adviesgroep zal zich gaan bezig houden met 1) het opstellen van een plan voor prioritering van RDM
onderwerpen die landelijk moeten worden aangepakt (opmaat voor de nieuwe roadmap 2019-2022); 2) het
begeleiden en evalueren van de nieuwe werkwijze van het LCRDM; 3) het uitbrengen van een advies over de
bestuurlijke inbedding/de invulling van een stuurgroep of strategiegroep voor het LCRDM in 2019.
De adviesgroep komt nog 3 x bij elkaar en wel op 23 augustus, 1 oktober en 20 november 2018.
Pitches
De adviesgroep zal 3 pitches voorbereiden – meer informatie daarover volgt binnenkort. Deze betreffen
bovengenoemde bijeenkomsten, en het eerste inhoudelijke onderwerp: de rol van de data steward. Heeft u zelf
wensen, vragen of ideeën die mogelijk interessant zijn voor een pitch? Mail ze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl
LCRDM Website en redactieraad: weet u iemand?
De website van het LCRDM krijgt binnenkort een nieuwe vormgeving. Het LCRDM zoekt redactieleden en leden
voor een redactieraad. Een oproep met uitgebreidere wensen volgt binnenkort. Weet u iemand die sterk is in
communicatie en hier tijd voor zou hebben? We horen het graag!
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