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Korte lijntjes voor goed
datamanagement
Handige formats, een beveiligde werkplek of een sparringpartner bij het
maken van een datamanagementplan: als het gaat om het beheer van
onderzoeksgegevens wordt het Research Data Office steeds belangrijker
voor onderzoekers en instellingen.
Waar zit je als wetenschapper op te wachten als je hulp nodig hebt bij goed
datamanagement? Een nieuwe aflevering in een serie conversaties.

Nou, dat valt mee. Maar ik moet
van de uitgever van mijn artikel
mijn researchdata publiceren. Hoe
gaat dat?
di 28 jul 15:19

Ja zeker, daar hebben we DataverseNL
voor. We helpen uw dataset te beschrijven,
aan te bieden en u krijgt een persistente
identifier waarmee de dataset terug te
vinden is die u aan uw uitgever doorgeeft.

Hallo, bent u van het RDO?

Ja, dit is het Research Data Office,
voor al uw vragen over research data
bij de RUG.

di 28 jul 15:31

Maar sommige klanten zijn wel heel
herkenbaar. Er zijn er namelijk die op de
vraag of ze twee linkerhanden hebben “ja”
hebben ingevuld. En dat zie je natuurlijk zo

Ik mag toch anoniem blijven?
Ik heb een precaire vraag.

Zeker
Tja, vooral als het adres erbij zit en je ziet dat
het huis slecht in de verf zit... We checken
altijd vooraf en overleggen dan met u hoe
de privacy van uw respondenten het beste te
waarborgen is.

Het zit zo, ik heb een dataset over
doehetzelf-zaken en hun klanten.

En dat ligt commercieel heel gevoelig,
neem ik aan.

In dat geval wil ik u wel vertellen
wie ik ben!

(Naam en adres bij de redactie bekend)

• RUG Research Data Office:
www.ru g .nl / researc h/ searc h/ resea r c h - d a t a - o f f i c e
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