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Organisatie van samenwerking in Research Support
Data-intensief onderzoek vraagt in toenemende mate om Research Support waarin IT, bibliotheek en beleid
(financieel en juridisch) nauw samenwerken. Hoe organiseren instellingen dat ? Hoe werken
onderzoeksondersteuners met verschillende achtergronden het beste samen om de onderzoekers optimaal te
ondersteunen in goed RDM en Open Science

STELLINGEN om uit te putten

Samenwerken
1. De samenwerking tussen de bibliotheek en research IT in mijn instelling
is groot succes, omdat…
2. Digitalisering zorgt er automatisch voor de IT en bibliotheek gaan
samenwerken
3. Research IT vraagt om een hele ander manier van ondersteuning dan
bibliotheeksupport kan bieden alternatief: IT en UB-dienstverlening zijn
gedurende de hele research data life cycle complementair aan elkaar
4. Samenwerken? Dat doe ik zelf wel.
5. Samenwerking tussen IT en bibliotheek is helemaal niet nodig, omdat….
6. Best practices in research data management komen alleen in
samenwerking tot stand.
7. UB en IT samen leveren alle benodigde expertise in RDM!?
8. Het gaat niet om de samenwerking tussen UB en IT, maar om de
samenwerking met onderzoekers en facultaire ondersteuners
9. Wij weten elkaar wel te vinden maar het bestuur/management maakt
het ingewikkeld
10. Een DCC is geen goed idee

Aanvulling
• DCC’s zijn alleen een goed idee als de generieke ondersteuning
(Data Stewards) ook wordt aangevuld met Data Stewards in de
onderzoeksafdelingen (Jacquelijn)
• DE 15 FAIR principes zijn onvoldoende en te technisch om de idee
achter FAIR te kunnen realiseren. We moeten de 15 principes
aanvullen met een FAIR data organisatie (Jacquelijn)
• FAIR is een onbereikbaar doel (Jacquelijn)

Stellingen:
DCC’s zijn alleen een goed idee als de brede generieke ondersteuning (Data Stewards)
ook wordt aangevuld met Data Stewards in de onderzoeksafdelingen.
De 15 FAIR principes kunnen alleen worden gerealiseerd met een FAIR data organisatie.
Data gedreven onderzoek levert nieuwe standaarden en nieuwe data inzichten, met
name op het gebied van Interoperabiliteit. Daarom moeten data-gedreven onderzoek en
data-ondersteuning samen werken in onderzoeksprojecten.
De huidige vorm van data ondersteuning bij de meeste Nederlandse
onderzoeksinstellingen is gericht op het FAIR maken van metadata en niet op het FAIR
maken van data.

