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Achtergrond
Research support omvat alle ondersteuning gedurende het hele onderzoeksproces. Dat wil zeggen van het ontwikkelen van nieuwe ideeën, projecten en
voorstellen, tot en met de onderzoeksresultaten en het publiceren, verspreiden en valoriseren van wetenschappelijke kennis. Verschillende
ondersteunende diensten zijn op dit moment betrokken bij de de research support op de UT. Daarnaast worden ook binnen de faculteiten en instituten
ondersteunende diensten op het gebied van onderzoek verleend.
Ondersteunende diensten willen dat hun dienstverlening goed aansluit bij de wensen en behoeften van onderzoekers en dat deze ook zichtbaar is voor
onderzoekers. Mede daarom is een gezamenlijk aanpak van deze diensten en een nauwere samenwerking van belang om de research support te
optimaliseren. Dit sluit goed aan op de visie op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening zoals dat in het integraal jaarplan 2016 van alle UT-diensten
verwoord staat. Een integraal geleverde dienstverlening wordt zodanig ingericht dat de wetenschappelijke staf optimaal ontzorgd is waardoor ze zich
zoveel mogelijk kan concentreren op onderzoek en valorisatie.
Opdracht
LISA heeft in haar jaarplan de integrale onderzoeksondersteuning als speerpunt benoemd. Met het oog hierop is in februari 2016 vanuit LISA een
programmamanager research support aangesteld om onderzoek te doen naar integrale research support én een visie daarop te ontwikkelen. Het project
omvat een inventarisatie van het aanbod van research support door de ondersteunende diensten en van de ondersteuningsbehoeften en wensen van de
onderzoekers. Daarnaast worden in de laatste fase de bevindingen voorgelegd aan een panel van 6 eerder geïnterviewde onderzoekers, ondersteunende
UT-diensten en UT onderzoekers om zo tot een plan van aanpak te komen voor integrale research support.

Bevindingen inventarisatie ondersteunende diensten
In de eerste fase van het project is er een inventarisatie gedaan naar het aanbod van ondersteuning middels persoonlijke gesprekken binnen de
ondersteunende UT-diensten, faculteiten en instituten. Tevens zijn de websites van de verschilende diensten geanalyseerd. Het gedetailleerde overzicht
van de inventarisatie is in het rapport terug te lezen, het aanbod van de ondersteuning hebben we samengevat in het ‘UT Research lifecycle model’, figuur
1.
Op de UT website is er geen centrale pagina voor research support is, ook is het aanbod onderzoekondersteuning niet eenduidig bij de verschillende
diensten te vinden.
Uit de gesprekken blijkt dat er draagvlak en enthousiasme bij de ondersteunende diensten is voor de ontwikkeling van integrale research support op de
UT, waarin vooral de zichtbaarheid (zowel online informatie als face-to-face) van de ondersteuning naar de klanten toe als erg belangrijk wordt gezien.
Naast zichtbaarheid zijn nog een aantal andere aandachtspunten genoemd door de ondersteunende diensten, de belangrijkste hebben betrekking op: meer
onderlinge afstemming en de wens eerder betrokken te worden bij het onderzoeksproces;
Bevindingen gesprekken met de onderzoekers
In deze tweede fase hebben we ruim 30 UT onderzoekers (verdeeld over de verschillende faculteiten en loopbaanfase) geïnterviewd en daarbij getoetst of
de onderzoekers wel op de hoogte waren van de beschikbare ondersteuning en tevens hebben we onderzocht wat hun behoeften zijn met betrekking tot
research support. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de behoeften van de onderzoekers uit de verschillende disciplines op misschien een paar
uitzonderingen na niet heel verschillend zijn.
Onderzoekers geven aan over het algemeen tevreden te zijn over de diensten waar ze nu gebruik van maken, maar onderzoekers ervaren een gebrek aan
overzicht en inzicht in de mogelijkheden voor onderzoekers ten aanzien research support. Een website met een geïntegreerd overzicht van alle UT research
support zou volgens onderzoekers nuttig kunnen zijn om inzicht te krijgen in welke ondersteuning er op de UT is. Ook is het belangrijk om een fysiek
aanspreekpunt in de omgeving van de onderzoeker te hebben, die ze persoonlijk kunnen benaderen met vragen of verzoeken. Sommige onderzoekers

geven aan aan een meer proactieve en meedenkende houding van de onderzoeksondersteuners op prijs te stellen. Mogelijk komt dit omdat onderzoekers
het niet helder vinden wat zij kunnen verwachten van de verschillende diensten en het lijkt dat ook niet iedereen van een ondersteunende dienst dezelfde
ondersteuning verleent en ondersteuning sterk persoonsgebonden is.

Daarnaast speelt bij veel onderzoekers de behoefte aan nog meer ondersteuning bij het schrijven in het algemeen en bij het schrijven van
onderzoeksvoorstellen of het aanvragen grants maar ook meer ondersteuning bij projectadministratie indien de UT het penvoerderschap voert over een
groot project.

Conclusies en aanbevelingen (concept)
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat over het algemeen onderzoekers tevreden zijn over de aangeboden ondersteuning. Wel blijkt dat niet altijd
voldoende helder is, welke ondersteuning aanwezig is en wat men van welke diensten kan verwachten.
Voor de ontwikkeling van goede integrale dienstverlening op het gebied van onderzoeksondersteuning lijkt een aantal stappen daarom noodzakelijk. Deze
zullen tijdens de miniconferentie getoetst worden. De stappen zijn:
1. Het ontwikkelen van een website met een geïntegreerd overzicht van alle UT research support zodat er inzicht komt in welke ondersteuning er op
de UT is.
2. Het ontwikkelen of zichtbaarder maken van een fysiek aanspreekpunt in de omgeving van de onderzoeker, die men persoonlijk kan benaderen met
vragen of verzoeken.

3. Het verder ontwikkelen van de afstemming tussen de ondersteunende diensten. Uitgangspunt hierbij is dat het voor de onderzoeker niet uit zou
moeten maken waar hij met zijn vraag komt, maar dat de ondersteunende diensten door onderlinge afstemming ervoor zorgen dat de onderzoeker
eenvoudig en efficiënt naar de juiste ondersteuning wordt begeleid.
4. Het vaststellen van een kader per dienst waarin eenduidig wordt weergegeven wat de reikwijdte van de diensten is ten aanzien van de
onderzoeksondersteuning.
Verder blijkt dat bij de onderzoekers een aantal concrete uitbreidingen ten aanzien van de dienstverlening gewenst wordt. Het gaat hierbij om
ondersteuning bij het schrijven in zijn algemeenheid en in het bijzonder het schrijven van onderzoeksvoorstellen,. Daarnaast blijkt dat meer ondersteuning
bij de projectadministratie nodig wordt geacht met name in het kader van het voeren van penvoerderschap.
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