
SHARE Netherlands
User Conference
Suze Zijlstra
Tijdens de SHARE Netherlands
User Conference van 25 juni stond
het gebruik van data uit de Survey
of Health,Ageing and Retirement in
Europe centraal. SHARE is de
grootste Europese panelstudie in de
sociale wetenschappen. Doordat de
dataverzameling al bijna twintig
jaar loopt, biedt het waardevolle
longitudinale data over het leven en
de gezondheid van Europeanen ou-
der dan 50 jaar.
De Nederlandse tak van SHARE or-
ganiseerde deze gebruikersconfe-
rentie, met het doel gebruikers bij
elkaar te brengen en onderzoeksre-
sultaten uit te wisselen. Adriaan
Kalwij, teamleider van SHARE Ne-
therlands, zat de online conferentie
voor.
De eerste helft van de bijeenkomst
richtte zich op recent uitgevoerd on-
derzoek. Zo presenteerde Yuri Pet-
tinicchi (Max Planck Institute) over
de kennis die ouderen hebben over
hun toekomstige pensioen. Nikos
Theodoropoulos (University of Cy-
prus) liet zien hoe de arbeidsparti-
cipatie van een persoon beïnvloed

wordt door de afname van de ge-
zondheid van diens partner. Judith
Bom (Erasmus Universiteit Rotter-
dam) liet zien hoe vaak en hoe snel
ouderen worden opgenomen in ver-
zorgingstehuizen in Nederland, De-
nemarken en de Verenigde Staten.
Het laatste deel van de conferentie
richtte zich op actuele ontwikkelin-
gen en dataverzamelingen. Tijdens
de COVID-pandemie heeft SHARE
veel data verzameld over de invloed
van deze gezondheidscrisis op het
welzijn van ouderen. Zijn mensen
eenzamer dan voor de pandemie,
hebben zij vaker last van depres-
sieve gevoelens? En in hoeverre
beïnvloedde de pandemie familie-
relaties? Juist omdat SHARE al veel
data heeft van voor de pandemie, is
het goed te zien op welke manieren
de coronacrisis het leven van oude-
ren heeft beïnvloed. Tijdens de con-
ferentie presenteerde Johanna
Bristle (Max Planck Institute) de
eerste resultaten van de SHARE
Corona Survey.
share-project.org

DANS Data Trail 2:
Workshop From Here
to the EOSC
Ricarda Braukmann
Op 28 september vond de tweede
editie van de DANS Data Trail plaats
– een online reeks waarin verschil-
lende thema’s rondom Research
Data Management en Open Science
aan bod komen. In deze bijeen-
komst stond de weg naar Open
Science en de implementatie van
de European Open Science Cloud
(EOSC) op de agenda.
Tijdens de eerste helft van de work-
shop kwamen verschillende spre-
kers aan het woord. Als eerste pre-
senteerde Valentino Cavalli (EGI)
een landschapsanalyse uitgevoerd
door het EOSC Synergy-project die
de status van Open Science in zeven
Europese landen vergeleek. Vervol-
gens zoomde Peter Doorn (DANS)
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De DANS Data Trail behandelde de weg naar Open Science en de
implementatie van de European Open Science Cloud (EOSC).
Credits: Stephanie Bosschaert

Tijdens de online CESSDA-roadshow over COVID-19-data werd het
belang van goed gedocumenteerde en snel beschikbare data vanuit
verschillende oogpunten belicht. Credits: CESSDA

Tijdens de SHARE Netherlands
User Conference stond het ge-
bruik van data uit de Survey of
Health, Ageing and Retirement in
Europe centraal. Credits: foto
Laura Thonne via Unsplash
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OVERNEMEN ARTIKELEN
Wilt u een artikel uit dit blad overnemen?
Dat mag altijd, maar vermeld wel de bron (E-data
& Research) en de naam van de auteur van het
artikel. Neem ook contact op met de hoofd-
redacteur (zie colofon) om door te geven waar
artikelen geplaatst worden.

en interoperabel maken, en voor wie
benieuwd is naar de ontwikke-
lingen op het gebied van Open
Science, Research Data Manage-
ment-planning en beschikbare tools,
organiseert DANS diverse trainings-
activiteiten.
Leenarts: “Kennis en ervaring uit
Europese dataprojecten wordt door
DANS vertaalt naar de Nederlandse
praktijk. Geregeld organiseren we
interactieve events voor betrokke-
nen in het datalandschap. Voorbeel-
den zijn de RDNL-training Essenti-
als 4 Data RDNL, de CESSDA Data
Management Expert Guide en
DANS Data Trails. Kijk voor ons
aanbod op de website van DANS.”
dans.knaw.nl

CESSDA Roadshow
on COVID-19
Heidi Berkhout
Op 30 september organiseerde het
Consortium of European Social
Science Data Archives (CESSDA)
een online roadshow over COVID-
19-data. Het belang van goed
gedocumenteerde en snel beschik-
bare data over deze pandemie werd
gedurende twee uur vanuit ver-
schillende oogpunten belicht.
Als eerste vertelde Alle Bloom
(UKDA) over het vinden van
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tenschappelijk artikel is, een onder-
zoeksaanvraag of een softwarepak-
ket. Van Kesteren sluit af: “Wij zijn
erg vrij in de manier waarop we
onderzoek vooruit helpen. Wij delen
niet alleen onze technische vaardig-
heden, maar ook ons enthousiasme
voor innovatief computationeel
onderzoek.”
odissei-data.nl/soda

RDNL ontwikkelt nieuwe
GDPR-cursus
Het samenwerkingsverband
RDNL ontwikkelt voor onder-
zoeksondersteuners een cursus
over het beheren van persoon-
lijke gegevens. Zodra de opzet
van deze nieuwe cursus gereed
is, wordt de eerste ronde aan-
gekondigd via researchdata.nl.
(HB)
researchdata.nl

KORT

in op de Nederlandse situatie en de
verschillende manieren waarmee
Open Science en EOSC-readiness
gekwantificeerd kunnen worden.
Ook al zijn er nog vrij weinig
gestandaardiseerde cijfers beschik-
baar, wel wordt steeds meer voor-
uitgang geboekt. Zo stijgt het aantal
gecertificeerde repositories en groeit
het aantal open access datasets.
Maurice Bouwhuis (SURF) vertelde
vervolgens over de Nederlandse
data-infrastructuur en de ondersteu-
ning hierin door SURF en DANS.
Initiatieven zoals het Nationaal
Platform Open Science (NPOS), de
lokale Digital Competence Centers
(DCC’s) en thematische DCC’s die
disciplinebrede ondersteuning moe-
ten leveren, spelen in dit landschap
een belangrijke rol. Ellen Leenarts
(DANS) vertelde als laatste spreker
over het belang van training voor
Open Science. Zij gaf een inkijkje in
de plannen van de nieuwe EOSC
Association Task Forces en met
name in de plannen van de Task
Force Upskilling Countries to
engage in EOSC, die zal gaan kijken
naar opleiding en training rondom
Open Science in de verschillende
Europese landen en hoe nationale
activiteiten elkaar kunnen verster-
ken.
In het laatste deel van de workshop
werd het publiek aan het werk
gezet. Door middel van een aantal
vragen werd Open Science in Ne-
derland bediscussieerd. Eén centraal
punt die in de discussie naar voren
kwam, was de vertaling naar de on-
derzoekspraktijk.
De aanwezigen gaven aan, open te
staan voor alle stappen op het ge-
bied van Open Science, maar vooral
ondersteuning en overleg te kunnen
gebruiken in de uitvoering en im-
plementatie. Initiatieven zoals de
DANS Data Trail hopen hier een bij-
drage aan te kunnen leveren.
Voor wie meer wil weten over data
publiceren, archiveren, herbruikbaar

COVID-19-data in de CESSDA Data
Catalogue (CDC). De CDC aggre-
geert metadata van verschillende
sociaalwetenschappelijke data-
archieven in Europa: meer dan 200
COVID-19-datasets, veelal enquêtes
en opiniepeilingen, zijn op die
manier centraal vindbaar. Twee
voorbeelden van beschikbare data-
sets werden vervolgens gepresen-
teerd door onderzoekers Julia
Partheymüller (University of
Vienna) en Anna Zamberlan (Uni-
versity of Trento).
In de tweede helft van de bijeen-
komst werd aandacht besteed aan
het belang van Research Data
Management (RDM) en het werk
van de nationale CESSDA Service
Providers.
Ricarda Braukmann (DANS) intro-
duceerde de Data Management
Expert Guide (DMEG), een gratis
online RDM-training voor jonge
onderzoekers. Gecertificeerde data
repositories, zoals DANS en andere
CESSDA Service Providers, kunnen
onderzoekers helpen om COVID-
19-data veilig op te slaan en (onder
voorwaarden) beschikbaar te stel-
len voor hergebruik. Zowel DANS
en AUSSDA - het Oostenrijkse data-
archief voor de sociale wetenschap-
pen - gebruiken Dataverse als repo-
sitorysoftware en bieden op maat
gemaakte services voor onderzoe-
kers.
Otto Bodi-Fernandez (AUSSDA)
presenteerde vervolgens een fast
track publishing route die gedu-
rende de pandemie is opgericht om
COVID-19-data extra snel beschik-
baar te stellen. Flexibiliteit is vol-
gens Bodi de sleutel als men
adequaat wil reageren op een zich
ontvouwende globale crisis.
De sprekers waren het eens dat data
snel beschikbaar moeten zijn, zo
bleek gedurende de paneldiscussie
waarmee het online event werd af-
gesloten. Een goede samenwerking
tussen onderzoekers en data-archie-
ven verbonden aan CESSDAspeelt
hierin een cruciale rol.

cessda.eu
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