Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:
Genodigden:

donderdag 8 juni 2017
14.00 – 18.00 uur
Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) - Torenzaal
Domplein 4 – 3512 JC Utrecht
Werkgroepleden en agendaleden LCRDM Werkgroepen

Programma:
14.00 – 14.25 uur:
14.25 – 14.30 uur:
14.30 - 15.30 uur:

Inloop – koffie/thee
Opening van de markt – Ingeborg Verheul
Flitspresentaties

14.30 – 14.45 uur:

Presentaties Faciliteiten & Datainfrastructuur en Financieel – keuze uit:
Referentiearchitectuur
Dienstencatalogus
Dictionary/Begrippenlijst
Financiële implicaties RDM

14.45 – 15.00 uur:

Presentaties Onderzoeksondersteuning & Advies – keuze uit:
Trainingen
DMP
Software Sustainability
Informed Consent
FAIR

15.00 – 15.15 uur:

Presentaties Bewustwording/Engagement - keuze uit:
Requirements Funders
Shades of Open
Incentives
Netwerkbijeenkomsten

15.15 – 15.30 uur:

Presentaties Juridisch – keuze uit:
Maturity Model
PIA
Herziening VSNU Gedragscode Privacygevoelige Data
Expertisenetwerk (onder voorbehoud)

15.30 – 15.45 uur:
15.45 – 16.30 uur:
16.30 – 18.00 uur:

Korte pauze - gelegenheid om alle posters nog eens langs te lopen
Plenaire discussie over het LCRDM in 2018 en verder – interactief
Borrel

Achtergrond:
Kennisuitwisseling:
Op de markt presenteren de werkgroepleden op informele wijze hun activiteiten. De korte
posterpresentaties van 5 minuten vinden gelijktijdig plaats. De toehoorders lopen rond, luisteren naar
de presentaties en er is gelegenheid tot het stellen van vragen of een korte discussie. Een bel luidt de
volgende ronde in. De gelijktijdigheid maakt dat je niet alles tot je kunt nemen, maar het zorgt voor
een indruk van veel en er valt iets te kiezen.
Discussie:
Onderwerp: Het LCRM in 2018. En verder?
Aan het eind van 2017 zijn ruim 40 producten opgeleverd. Met een grote RDM conferentie in januari
2018 sluiten we de periode 2015-2017 af.
Op basis van een discussie die we in het Trekkersoverleg zijn gestart liggen o.a. de volgende vragen ter
tafel:






Hoe bereiken we met onze producten de onderzoekscommunities?
Welke onderwerpen zijn nu niet aan bod gekomen en zijn in een vervolg wel nuttig?
Welke rol krijgt het LCRDM: centraal loket, netwerkorganisatie?
Wat te doen met de website en het platform?
Wat te doen met de werkgroepen? Doorgaan? Andere thema’s? Andere werkgroepen?

De discussie wordt op creatieve wijze ondersteund.
Netwerken:






