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met verschillende vormen van grootte-indicatie.
Er moet iets bij het object liggen om aan te
geven hoe groot het is, anders heeft men geen
enkele referentie. We hebben een blokje van

Auteursid
onderzoek

een kubieke centimeter gebruikt, maar ook een
wasknijper naast een object gelegd. Toch werkt
uiteindelijk een klein liniaaltje het best. En dan
een door ons in het beeld toegevoegd digitaal
liniaal; niet iets wat meedraait, maar vaststaat
in het beeld.
Nu selecteren we echt de topstukken, zodat we
die sowieso gedaan hebben. Stel dat het project
na de pilot niet verder gaat, dan hebben we in
ieder geval de belangrijkste objecten gefotografeerd. Een van de criteria is kwetsbaarheid:
een object dat goed online bekeken kan worden
hoeft niet meer telkens uit de doos gehaald.
Maar als wetenschappers echt geïnteresseerd
zijn moeten ze het object natuurlijk wel echt
kunnen komen bekijken.
We willen nu zoveel mogelijk diversiteit laten
zien. We gaan bijvoorbeeld ook boeken doen,
vooral die waarvan de buitenkant, de band, het
beslag, interessant is. De UB scant natuurlijk
de pagina’s, dan gaat het om de informatie in
het boek, maar hier gaat het dan meer om het

V

ervelend, want daardoor worden de
prestaties van onderzoekers en hun

werkgevers (affiliaties) onjuist beoordeeld.

object zelf.

De ORCID, internationale persistente auteurs

Toekomst

identificatie, moet daar verandering in brengen.

Boeke: De pilot is eind november gestart, maar

Het registreren van een ORCID is gratis en kost

eigenlijk zijn we dit voorjaar pas goed begonnen,

nog geen minuut.

omdat er nog allerlei nieuwe tentoonstellingen
tussendoor kwamen, en de kerstvakantie en der-

Een wereld aan identifiers

gelijke. We hebben al heel wat objecten op de

Internationalisering leidt tot informatieverwer-

foto gezet, maar als ik nu terugkijk op de eerste

king op globale schaal. De Rijksuniversiteit Gro-

foto’s die we maakten, zie ik dat we inmiddels

ningen vergaart publicaties van haar auteurs

alweer behoorlijk vooruit zijn gegaan.

bij verschillende uitgevers en koppelt die aan

We maken de pilot nu zover af, dat we veel

dezelfde auteurs in haar onderzoeksdatabase.

data hebben en de opdrachtgevers kunnen

Uitgevers hebben hun eigen ‘author identifier’.

overtuigen van het nut en de kwaliteit van het

In Web of Science geeft Thomson-Reuters

project. Daarna is het dus zaak de gegevens

iedereen een ResearcherID, in Scopus krijgt bij

vanuit AdLib in een goede webapplicatie te gaan

Elsevier iedereen een ScopusID.
De Nederlandse universiteiten hebben sinds

presenteren.
Na deze pilot wordt het hopelijk een echt

2005 ook een eigen digital author identifier,

officieel project, want het is nog steeds de

de DAI. Helaas heeft die nationale DAI nooit de

bedoeling om onze collectie beter zichtbaar te

weg naar de uitgeversdatabases gevonden.

maken. En hoewel de mensen dan dus ook een

Het koppelen van bestaande DAI’s aan een

kijkje kunnen nemen zonder naar het museum

nieuwe supranationale author identifier heeft

te komen, hopen we hiermee wel de interesse

dus urgentie. Al was het maar om de in de DAI

van potentiële bezoekers te voeden. <

gestoken energie niet te verspillen.
Voor alle duidelijkheid: er is in Nederland een
eenvoudige oplossing, maar het gebruik van het
sofinummer in onderzoeksdatabases is bij wet
verboden om privacy-redenen.
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entificatie voor
ers met ORCID
Tijdschriftartikelen en andere onderzoeksresultaten worden
regelmatig aan de verkeerde ‘Jansen’, ‘Kim’ of ‘Wang’
toegeschreven. Er zijn teveel naamsvarianten en er zijn teveel

Standard Name Identifier, identificeert niet al-

verschillende identifiers bij uitgevers, universiteiten en

leen wetenschappers maar ook componisten,
kunstenaars, musici, schrijvers, hun producen-

hogescholen.

ten en uitgevers. Ongeveer een kwart van de
records behoort toe aan wetenschappers. De
ISNI is een standaard die vooral in de (open-

ORCID, de nieuwe standaard

tal Object Identifier) aan de ORCID van de

bare) bibliotheekwereld wordt gebruikt.

Internationaal ontwikkelt ORCID zich tot dé

auteur(s). Zo kan binnenkort een auteur

Uiteindelijk gaat het om interoperabiliteit, de

standaard voor een unieke author identifier.

DataCite en CrossRef-toestemming geven om

uitwisselbaarheid van persoonsgerelateerde

Deze Open Researcher and Contributor ID

artikelen met hun ORCID eraan, automatisch

informatie tussen verschillende digitale

bestaat vanaf 2012 en wordt gedragen door

te updaten op hun ORCID-profielpagina. Deze

systemen.

vooraanstaande organisaties, waaronder uit-

Auto-Update-functionaliteit is binnenkort

gevers als Thomson-Reuters, Nature Publishing
Group, Elsevier, Springer. Leden van de non-

Landelijke pilot voor implementatie

beschikbaar.
• Universiteiten kunnen op basis van een

Om de kracht van ORCID echt te benutten, is

profit ORCID-community zijn verder universitei-

betaald lidmaatschap via API’s de ORCID-

het wel nodig dat alle onderzoekers een ORCID

ten, softwareontwikkelaars, the British Library

records van onderzoekers opvragen en alerts

hebben. Hoe realiseer je dit? Omdat er meerdere

en gerenommeerde onderzoeksinstituten. De

ontvangen bij wijzigingen.

wegen zijn, heeft SURF in 2015 de universiteiten

wetenschapper, de onderzoeker kan via de

• Begin 2016 zal het mogelijk worden om met

uitgenodigd om de wegen naar een zo optimaal

zogenaamde author claim zelf gratis zijn ORCID

je personeelsnummer direct in te loggen op

mogelijke implementatie te onderzoeken. Met

registreren.

ORCID. SURFconext heeft deze single-sign-on

pilots bij de deelnemende instellingen worden

in een overeenkomst met ORCID geregeld.

verschillende benaderingen uitgeprobeerd

Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande waardoor ORCID steeds duidelijker dé standaard wordt:
• Sinds kort kan een onderzoeker zijn of haar

• Financiers van onderzoek vragen ook vaker
om aanlevering van de ORCID.
• Ook andere landen omarmen de ORCID. In

om zo effectief mogelijk onderzoekers aan een
ORCID te krijgen.
De RUG doet mee met deze SURF ORCID-pilot.

ResearcherID en ScopusID aan een ORCID ID

het Verenigd Koninkrijk heeft JISC, zusteror-

Samen met Delft, Leiden, Maastricht en de VU.

koppelen, doordat Thomson-Reuters en Else-

ganisatie van SURF, de ORCID als preferente

SURF begeleidt de pilot en zal de deelnemers

vier integratietools aanbieden. De onderzoe-

identifier voor de wetenschap voorgesteld. In

adviseren over het benodigde lidmaatschap van

ker ziet nu zijn of haar ORCID terug bij Scopus

Denemarken is men begonnen met ORCID-

ORCID.

en Web of Science.

implementatieprojecten.

• Er wordt hard gewerkt aan het makkelijker
koppelen van artikelen met een DOI (Digi-

Hoe mooi zou het zijn als in afzienbare tijd

• Indien gewenst kan de ORCID aan de ISNI
gekoppeld worden. De ISNI, International

ieder artikel is voorzien van een DOI met auteurs
die allemaal een ORCID hebben. <

• ORCID-overeenkomst met SURFconext: http://orcid.org/blog/2016/02/01/signing-in-with-institution-credentials
• Elsevier (Scopus) integratietool: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/authorprofile
• Thomson-Reuters (Web of Science) integratietool: http://wokinfo.com/researcherid/integration/
• Crossref and DataCite Auto-Update van ORCID: https://orcid.org/blog/2015/10/25/auto-update-has-arrived-orcidrecords-move-next-level
• Nota toekomst Nederlandse infrastructuur voor auteursidentifiers (2015): https://www.surfspace.nl/media/pdfs/260c2f90
7c2bd0eff492eeaf4fcb244f_2015-05-19-nota-toekomst-nederlandse-infrastructuur-voor-auteursidentifiers.pdf.
Gert Jan Bokdam was namens de RUG lid van de landelijke werkgroep DAI die deze nota opleverde.
• Open Call: SURF ORCID-pilot: https://www.surfspace.nl/artikel/1848-open-call-orcid-pilot-initiative/
• ORCID-lidmaatschap: http://orcid.org/about/membership
• ORCID-implementatieprojecten in Denemarken: http://orcid.dk
• Voorbeeld van een ORCID-iD: 0000-0001-8243-0693. Het registreren van een ORCID is gratis en kost nog geen minuut:
https://orcid.org/register
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