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Het nieuwe goud
We hebben het in Pictogram de laatste tijd veel over data.
Dat is ook niet verwonderlijk als je leest dat data ook wel
het nieuwe goud wordt genoemd. Dan zie ik even een
filmscène voorbijkomen over Amerikaanse goud pioniers
met hun zeef op zoek naar het waardevolle edelmetaal.
En uiteraard alle avonturen en gevaren die daar bij kwamen kijken. Maar goed, iets dus om zuinig op te zijn en
goed te bewaren!
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als e-journal

Voor het interview in dit nummer spraken we met de
mensen achter de Data Federation Hub. Je zou ze ook wel
de pioniers op het gebied van data kunnen noemen. Uit
het gesprek komt goed naar voren dat zowel de Universiteitsbibliotheek als het Centrum voor Informatie Technologie en het UMCG het belangrijk vinden dat onderzoekers de juiste hulp krijgen bij het vinden van de juiste
datasets, het bewerken van de data en de opslag ervan.
Naast de steeds grotere hoeveelheid data die beschikbaar
is voor onderzoek, worden ook steeds strengere eisen
gesteld aan onderzoekers door veranderingen in wet- en
regelgeving. Door het delen van kennis en expertise ook
op dit gebied kan de Data Federation Hub een bijdrage
leveren aan het datavraagstuk van de universiteit.
De samenwerkingsinitiatieven blijven niet beperkt tot
de Rijksuniversiteit Groningen. Ook daarbuiten zien verschillende partijen in dat samenwerken noodzakelijk is
om data veilig, betrouwbaar en toegankelijk te maken
zodat delen mogelijk wordt. Anwar Osseyran van SURFsara, Marco de Vos van Astron en Ronald Stolk van het
Centrum voor Informatie Technologie betogen in een
opiniestuk dat federatief werken de oplossing is. Door
data met elkaar te verzamelen en te delen, blijft de data
beschikbaar en verdwijnt het niet achter de muren van de
IT-reuzen.
Dit datadelen moet plaatsvinden in federatief verband
waarbij federatief werken niet alleen het delen van data
is, maar ook het onderling aanbieden en delen van infrastructuur, zowel op het gebied van rekenkracht, dataopslag, als lokale expertise. De toekomst is federatief!
Kristien Piersma
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