
Data Stewardship en Software Sustainability:
activiteiten in Nederland

• Op dit moment wordt op meerdere fronten gewerkt aan activiteiten 
gerelateerd aan DS en SS

• Niet al deze activiteiten zijn nog gecoördineerd

• Software sustainability loopt achter bij data stewardship

• Termen lopen ook door elkaar: relatie (Research) Data Management 
en Data Stewardship bijvoorbeeld…



Overzicht (1)
• VSNU heeft SURF gevraagd een Coördinatiepunt research Data Management op te 

zetten:
• http://researchdata.management/ (deels ook weer teruggetrokken)
• Roadmap in progress
• Commissie
• Werk uitbesteed aan SURFsara

• DANS werkt in opdracht van de begeleidingscommissie (NWO-KNAW) aan een 
positiebepalingsdocument, dat ondermeer versterkt aandacht vraagt voor software 
sustainability
• Model voor onderzoekersbetrokkenheid
• Positie RDNL
• Witte vlekken in de dienstverlening

• OCW zou AWTi advies hebben gevraagd over RDM, maar staat niet op de actielijst AWTi

http://researchdata.management/


Overzicht (2)
• NL eerste helft volgend jaar voorzitter EC

• Acties richting open science
• Engels document: “A formal approach”

• NLeSC
• Update Data Stewardship document
• Vergelijkbaar document voor Software Sustainability in ontwikkeling
• In samenwerking met de eScience Integrators

• KE workshop (Berlijn) september, met JISC, DANS, NLeSC, DFG, e.a.
• Enige onderwerp: software sustainability

• Master Thesis: Regulation of open access to research data (S.L.Meijer)
• A study about open access to research data and the role of the Dutch government
• Een degelijk stuk werk



Rol ePLAN
• (Blijven) benadrukken dat DS en SS belangrijk zijn en in samenhang 

behandeld moeten worden

• Bijdragen aan het opnemen van richtlijnen voor zowel DS als SS in het 
curriculum van alle disciplines

• ePLAN leden hebben meer dan gemiddeld goede toegang tot de 
universitaire opleidingen

• Ervaringen uitwisselen over praktische omgang met RDM systemen, 
positief en negatief

• Ervaringen uitwisselen t.a.v. software repositories en systemen



White Paper

• Uitdragen conceptuele benadering

• Standpunt open access ontwikkelingen

• Belang onderstrepen voor onderzoekers

• Erkenning/beloning voor onderzoekers

• Meenemen uitkomsten enquête


