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1

MANAGEMENT SAMENVATTING

<< nog nader in te vullen >>

2

INTRODUCTIE
2.1

ACHTERGROND

Nederlandse universiteiten zijn allemaal bezig om research support vorm te geven. Tegelijkertijd
heeft iedere universiteit een andere startpositie en geeft zijn eigen invulling aan de inrichting van de
ondersteuning. Het SURF-project Support4research heeft in maart 2016 een rapport gepubliceerd
‘research support in Nederland, stand van zaken’(1). Hiervoor heeft SURF 4 instellingen (TU Delft,
Rotterdam (EUR), Leiden (LUMC) en Maastricht (MUMC+)) benaderd en gevraagd een antwoord te
geven op de volgende vragen: Wat is uw visie op research support? Van welke e-infrastructuur en
bijbehorende diensten kunnen onderzoekers gebruikmaken? Hoe is de research support
georganiseerd? Wat is de agenda voor de (nabije) toekomst? Het rapport laat zien hoe de
verschillende instellingen research support hebben ingericht. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is
dat de onderzoeker centraal staat. Daarnaast zijn nog een aantal andere belangrijke thema’s
geïdentificeerd: centrale of decentrale infrastructuur & ondersteuning, multidisciplinaire aanpak, één
loket, datamanagement en de data lifecycle, nationale e-infrastructuur (bijv. via SURF). Bij
buitenlandse universiteiten blijkt de research support ook op verschillende wijze te zijn vorm
gegeven. Veel universiteiten kiezen voor een presentatie per dienst, veelal met name vanuit de
universiteitsbibliotheek (bijv. Cornell University New York, Harvard) of andere diensten (University of
Cambridge). Anderen kiezen voor de presentatie van alle research support geïntegreerd op één
pagina (bijv. Monash Australia, UCL Londen, University of Oxford).
LISA heeft een aantal speerpunten op het gebied van onderzoek en valorisatie geformuleerd:
integrale research support aanbieden en het vergroten van de zichtbaarheid van research support
(zie bijlage 3.5.0). LISA is echter niet de enige dienst die ondersteuning verleent op het gebied van
onderzoek. Meerdere diensten op de UT ondersteunen een onderdeel in het onderzoeksproces, van
ideeën voor nieuw onderzoek tot publicatie en valorisatie en deze diensten vullen elkaar veelal aan.
Informatie over de ondersteuning die verleend wordt is op verschillende plekken te verkrijgen en bij
veel ondersteuners is de vraag aanwezig of de ondersteuning bij de onderzoekers voldoende bekend
is. 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, zie bijlage 3.5.1. In het kort, 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.
Met het oog op deze speerpunten is in februari 2016 een programmamanager research support
aangesteld om onderzoek te doen én een visie te ontwikkelen op integrale research support. LISA
vervult daarmee een trekkersrol in de inventarisatie van ‘research support’ op de UT, maar zal in
goede samenwerking met de andere ondersteunende UT diensten vorm gaan geven aan de visie op
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de UT research support en de concrete plannen voor de totstandkoming van een integrale optimale
research support voor onderzoekers.

2.2

RESEARCH SUPPORT

Research support omvat alle ondersteuning gedurende het hele onderzoeksproces, ook wel de
“research lifecycle” genoemd. Dat wil zeggen van het ontwikkelen van nieuwe ideeën, projecten en
voorstellen, tot en met de onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis publiceren en
verspreiden. Er worden verschillende modellen gebruikt om de ondersteuning van de ‘research
lifecycle’ te visualiseren. Veelal zijn ze ontwikkelend op basis van de diensten van de
universiteitsbibliotheken. Een goed voorbeeld van visualisatie van de ondersteuning van de research
lifecycle is Figuur 1. Dit is een model vanuit bibliotheekdiensten met ook aandacht voor
ondersteuning van de data lifecycle (2). Dit model is gemaakt door de University of Michigan Library,
maar is ook toepasbaar voor de verschillende ondersteunende diensten van de UT.

Figuur 1: ‘research data services’ at the University of Michigan Library.
Figuur 1: ‘research data services’ at the University of Michigan Library.

Voor zover bij ons bekend, zijn er geen modellen beschikbaar met expliciet een integrale
ondersteuning vanuit meerdere diensten. In het kader van dit project hebben we de research
support bij de Nederlandse universiteiten geanalyseerd en hebben we nader gesproken met de
verantwoordelijken voor de organisatie van research support bij verschillende universiteiten te
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weten: Maastricht University (UM), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Technische Universiteit
Delft (TU-Delft) over de organisatie van de ondersteuning. Bij UM was de research support vooral
een presentatie van de diensten geleverd door de bibliotheek. RUG en TU Delft zijn meer een
voorbeeld voor integrale ondersteuning. RUG heeft vanuit het Research Data Office de
samenwerking met andere ondersteunende diensten gezocht. Dat heeft geresulteerd in meer korte
lijnen en samenwerking tussen de ondersteunende diensten. Op de hoofdpagina van de website van
de RUG ‘onderzoek’ etaleren zij een overkoepelende onderzoekspagina met de RUG-diensten, deze
is niet direct verhelderend op het aanbod van ondersteuning door een dienst.
Delft heeft gekozen voor een geïntegreerd aanbod vanuit de verschillende ondersteunende diensten.
Het proces om te komen tot een geïntegreerde research support in Delft was vergelijkbaar met onze
werkwijze: het uitvragen van de ondersteuningsbehoeften van onderzoekers en inventariseren van
het aanbod van de ondersteunende diensten. Het
onderzoek werd getrokken vanuit de
universiteitsbibliotheek. Uiteindelijk resulteerde dit in een
‘one-stop-shop’ voor alle ondersteunende diensten in een
research support portal. TU Delft heeft als leidraad voor
het ontwikkelen van integrale research support een sterk
vereenvoudigde visualisering van de research lifecycle
gebruikt, afkomstig van een simpel 4 fasen model van het
Research Information Network (RIN) (3), zie figuur 2. Er
zijn duidelijke overeenkomsten met het eerder
gepresenteerde model in figuur 1. Daarnaast heeft Delft
laten zien dat alle research support activiteiten van de
hele universiteit onder te brengen zijn in dit model. Een
Figuur 2: Research lifecycle by Research
combinatie van beide modellen is daarom onze basis
Information Network (RIN) & TU Delft
geworden voor het in kaart brengen van de research
support op de UT.

2.3

AANPAK

De research support op de UT is op dit moment bij verschillende ondersteunende diensten
ondergebracht. Zoals aangegeven is de vraag van LISA, en de andere ondersteunende diensten: ‘in
hoeverre is onze dienstverlening voldoende zichtbaar voor onderzoekers en sluit deze ook aan bij de
wensen en behoeften van onderzoekers?’. Het project is een inventarisatie van het aanbod van
research support door de ondersteunende diensten en van de ondersteuningsbehoeften en wensen
van de onderzoekers.
De eerste stap is om het aanbod van ondersteuning te inventariseren binnen de ondersteunende UTdiensten: Library, ICT Services & Archive (LISA), Algemene Zaken (AZ), Facilitair Bedrijf (FB), Financiële
en Economische Zaken (FEZ), Human Resources (HR), Marketing & Communicatie (M&C) en Strategie
& Beleid (S&B). Het doel van deze inventarisatie is om een beter beeld te krijgen van de huidige
stand van zaken op het gebied van research support op de UT. Om de verschillende vormen van
ondersteuning voor onderzoek binnen de dienst helder te krijgen, hebben we de website van de
desbetreffende dienst goed bekeken en persoonlijke gesprekken gevoerd met meerdere
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medewerkers van een dienst. Ook ondersteuners vanuit faculteiten en instituten werden
geïnterviewd.
Na de inventarisatie van de verschillende vormen van ondersteuning door de verschillende diensten
zijn we het gesprek aangegaan met de doelgroep waarvoor de ondersteuning is opgezet: de
onderzoekers. We hebben gezorgd voor een goede verdeling over de faculteiten en de verschillende
fases van de onderzoeksloopbaan. In de interviews met de onderzoekers hebben we getoetst of de
onderzoekers wel op de hoogte waren van de ondersteuning en hebben we tevens onderzocht wat
hun behoeften zijn met betrekking tot research support.
Met de uitkomsten van de interviews met de onderzoekers brengen we in kaart welke huidige
ondersteuning gebruikt wordt en waar nog behoeftes liggen. De bevindingen moeten uiteindelijk
leiden tot de ontwikkeling van een visie op de wijze waarop de optimale integrale research support
op de UT vorm zou moeten krijgen. In de laatste fase zullen we de bevindingen voorleggen aan
vertegenwoordigers van de onderzoekers en ondersteunende UT-diensten om tot een plan van
aanpak te komen voor integrale research support.

3

BEVINDINGEN
3.1

INVENTARISATIE UT DIENSTEN

De inventarisatie van de ondersteuning door de diensten zijn we gestart door de websites te
scannen, want dit is immers de informatie die de gebruiker ook kan vinden. Daarnaast hebben we
gesprekken gevoerd met medewerker(s) van de dienst. Het overzicht in bijlage 3.5.2 biedt een zo
volledig mogelijk beeld van de ondersteuning die voor de onderzoekers beschikbaar is bij de
ondersteunende UT-diensten en ondersteuners vanuit de faculteit of het instituut.
De UT heeft op de website onder de organisatiestructuur een overzicht van de ondersteunende UTdiensten staan. Iedere ondersteunende dienst heeft zijn eigen website en presenteert daar zijn
aanbod op o.a. research support. Iedere dienst doet dit anders, en eigenlijk alleen LISA gebruikt een
aparte research support website. Daarnaast valt het op dat op de UT website onder onderzoek geen
aandacht is voor research support, alleen subsidies (EU-office) worden genoemd onder ‘faciliteiten
en voorzieningen’.
In het algemeen kunnen we zeggen dat de dienst LISA een groot gedeelte van de research lifecycle
ondersteunt, ze biedt verschillende vormen van research support. Daarnaast is EU-office van S&B
ondersteuningspartner bij aanvragen van subsidies en prijzen. Het Kennispark biedt juridische
ondersteuning, helpt bij het aanvragen en zoeken van patenten (IP) en geeft ondersteuning bij het
opstarten van een bedrijf. HR ondersteunt op het gebied van talentontwikkeling en
professionalisering, en is daarnaast samen met partners verantwoordelijk voor het aanbod van
cursussen voor onderzoekers. M&C adviseert over communicatievraagstukken, en onderhoudt
contacten met de pers en behandelt mediaverzoeken. Het aanbod van de ondersteuning hebben we
samengevat in het ‘UT Research lifecycle model’, figuur 3.
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Figuur 3: UT Research Lifecycle Model
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3.2

AANDACHTSPUNTEN INVENTARISATIE UT-DIENSTEN:

Er zijn in de gesprekken met ondersteunende UT-diensten veel aandachtspunten genoemd
betreffende verbeteringen voor de inrichting van research support op de UT. De volledige lijst van
aandachtspunten is ingedeeld naar onderwerp en staat in bijlage 2.5.3. Een aantal belangrijke
genoemde punten die bij de directe ondersteuning van de research lifecycle passen, zijn:
-

-

Zichtbaarheid van de dienst en de ondersteuning die zij biedt;
Afstemming met andere diensten over de geboden ondersteuning;
Eerder betrokken zijn in de research lifecycle;
ICT-faciliteiten voor opslag onderzoeksdata (veilig, toegankelijk, gecertificeerd);
Ondersteuning bij administratie van projectmanagement: registreren van o.a. projecten,
betrokken partijen, penvoerder(s), subsidieverstrekker(s), hoogte van de subsidie,
samenwerkingspartner(s). Mogelijk pool van projectmedewerkers beschikbaar stellen;
Wetenschappelijke impact en valorisatie meten;
Talentmanagement traject, proactieve scouting op funding/prijzen kansen van de
onderzoeker, selectie geschiktheid voor training;
Vorm, inhoud, capaciteit van het cursusaanbod door HR, CTD en partners;
Research ethics: info en vorming op het gebied van wetenschappelijke integriteit, ethisch
handelen met onderzoeksdata, data protection officer etc.;
Waar liggen sterke onderzoeksonderwerpen/gebieden om connecties/samenwerking mee
aan te gaan.

Het is ook goed om te noemen dat er draagvlak en enthousiasme is voor ontwikkeling van de
research support op de UT, waarin vooral de zichtbaarheid (zowel in informatie als in persoon) van
de ondersteuning naar de klanten toe als erg belangrijk wordt gezien.

3.3

SAMENWERKING BINNEN DE UT-DIENSTEN:

In de gesprekken met de ondersteunende diensten werd het duidelijk dat er al onderlinge
samenwerking is op het terrein van research support. De onderlinge samenwerking die door onze
gesprekpartners zijn aangegeven, is hieronder zo volledig mogelijk beschreven. Vanuit het EU-office
wordt er voor een juiste invulling van de EU-subsidieparagrafen met regelmaat gespard met het
Kennispark (juristen, business developers), LISA (data-beleid, -management, -protection, update
publicatielijst), ethische toetsing (MIRA coördinator mensgebonden onderzoek, LISA). LISA en S&B
werken onderling samen op het gebied van beleid (bijv. publicatiebeleid, databeleid, impactanalyse,
wetenschappelijke integriteit). LISA en Kennispark (juristen) verzorgen samen de informatie over
copyright. Er is overleg over het aanbod, de vorm en de capaciteit van cursussen tussen CTD, TGS,
CDC, CELT, TCP, M&C, LISA en Kennispark. LISA en FEZ hebben overleg over de inrichting van de
projectadministratie. FEZ communiceert met projectleiders in de faculteiten. UIM werkt samen met
LISA (ICT) en FEZ (projectadministratie).
Bij sommige faculteiten/instituten zitten ondersteuners vanuit de diensten fysiek bij elkaar (bijv.
MESA & MIRA: M&C, EU-office, business developers), dit stimuleert informele overleggen en een
multidisciplinaire aanpak. In faculteiten zijn er ICT-overleggen en bilaterale overleggen met
vakgroepvoorzitters, directeuren en vertegenwoordigers uit de UT-diensten. Faculteiten en diensten
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wisselen ervaringen uit in bijvoorbeeld bibliotheekcommissies en de klankbordgroep. Verder wordt
er in kleinere groepen gebrainstormd over nieuwe ondersteuning door vertegenwoordigers uit
ondersteunende diensten en uit de faculteit/instituut (bijv. ‘health datalab’ of ethische commissie).
Er zijn ook verbeterpunten voor de samenwerking tussen de ondersteunende diensten aangegeven
in de gesprekken. In het kort zijn deze terug te brengen tot 4 punten: de afstemming van de
verantwoordelijkheid voor grensoverschrijdende ondersteuning; het vinden van de juiste
contactpersonen bij de ondersteunende diensten; de verschillende wijzen waarop
overleggen/contacten tussen ondersteunende diensten en faculteiten geregeld zijn; kennis uit de
eigen organisatie wordt soms niet benut bij nieuw te maken beleid/diensten.

3.4

BEHOEFTEN & WENSEN ONDERZOEKERS

De positie van de onderzoeker kan van invloed zijn op de ondersteuningsbehoefte tijdens het
onderzoek. Dat is ook de reden dat wij onze gesprekken hebben gevoerd met meerdere
onderzoekers uit de verschillende stadia van onderzoek: startende onderzoeker (Phd startend tot
gevorderd), gevorderde onderzoeker (Post-doc, UD tot UHD), expert onderzoeker (professoren,
onderzoeksdirecteuren). Op bepaalde activiteiten uit de research lifecycle zal meer nadruk liggen dan
op andere, afhankelijk van de positie en ervaring van de onderzoeker. De activiteiten van een Phd-er
zijn voornamelijk het uitvoeren van onderzoek en het publiceren van onderzoeksresultaten. De Postdoc en de UDs hebben al meer verantwoordelijkheid op het gebied van genereren van ideeën voor
onderzoek, fondsenwerving, projectleiding, begeleiden van een PhD-er, opzetten van een eigen
onderzoekslijn en doen ook nog steeds zelf onderzoek en publiceren daarover. De professoren zijn
vaak verantwoordelijk voor de aansturing van onderzoeksgroepen (o.a. personele zaken),
fondsenwerving, dragen projectverantwoordelijkheid en zijn promotor bij een PhD-er.
De inventarisatie met de onderzoekers heeft veel inzicht gegeven in het gebruik van en de behoefte
aan ondersteunende diensten van de UT. We hebben gesproken met ruim 30 onderzoekers van alle
faculteiten: BMS, CTW, EWI, ITC en TNW. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de behoeften van
de onderzoekers uit de verschillende onderzoeksgebieden op misschien een paar uitzonderingen na
niet heel verschillend zijn. Vakgroepen kunnen onderling wel verschillen in de mate waarin ze
gebruik maken van een ondersteunende dienst. TU Delft trok ook de conclusie dat de behoeften van
onderzoekers uit verschillende vakgebieden niet veel verschillen.
In veel gesprekken kwam naar voren dat de onderzoekers relatief onbekend waren met research
support diensten op de UT. Voor de expert onderzoeker was een persoonlijk netwerk meestal de
reden dat ze wel bekend waren met een ondersteunende dienst, daarnaast was de ervaring met een
dienst bepalend om er blijvend gebruik van te maken. Startende onderzoekers zijn meer afhankelijk
van hun begeleiders en collega’s om op de hoogte te zijn van research support. Enigszins opvallend is
dat hetzelfde type ondersteuning niet op iedere faculteit met eenzelfde tevredenheid wordt
beoordeeld. Bovendien wordt er op diverse faculteiten ook zelf initiatief genomen om bepaalde
support intern te regelen.
Eigenlijk geven alle onderzoekers aan niet tevreden te zijn over de vindbaarheid van informatie op de
UT-website en zoeken dan ook altijd via Google met toevoeging van de zoekterm ‘UT’. Inzicht in
research support van een ondersteunende dienst is te verkrijgen via de website van de specifieke
dienst, maar dat wordt niet op een eenduidige manier gepresenteerd. Een website met een
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geïntegreerd overzicht van het aanbod aan research support vanuit de ondersteunende diensten zou
volgens sommige van de onderzoekers kunnen helpen. Echter is daarnaast van belang dat er goed
persoonlijk contact is, denk hierbij bijvoorbeeld aan contactpersonen die zichtbaar aanwezig en
makkelijk toegankelijk zijn in de omgeving van de onderzoeker.
In het research support aanbod op de UT wordt er volgens de onderzoekers niet echt ondersteuning
gemist, wel zijn er een aantal voorbeelden van onderzoekstaken die minimaal ondersteund moeten
worden en waar verbetering op gewenst is, zie hiervoor de inhoudelijke en algemene behoeften.

3.4.1

INHOUDELIJKE BEHOEFTEN

Het volgende overzicht vormt een beschrijving van de inhoudelijke behoeften – gebaseerd op een
steekproef – voor ondersteuning tijdens de research lifecycle die uit de interviews met de
onderzoekers naar voren zijn gekomen. Voor de presentatie is hierbij de structuur van de vier fasen
van de research lifecycle aangehouden.
Discover & Generate Ideas
Toegang tot wetenschappelijk literatuur. De toegang tot literatuur wordt als belangrijk en goed
ervaren. Er wordt meestal direct via de database gezocht en niet via de zoekfunctie van de
bibliotheek. Indien er geen toegang is tot een artikel, wordt er wel geprobeerd om toch het artikel te
verkrijgen (contact informatiespecialist, auteur artikel of websites zoals ResearchGate). De
bekendheid van de informatiespecialist bij de onderzoekers is wisselend, meestal kennen ze de
informatiespecialist door de betrokkenheid bij onderwijs of door een cursus.
Expertise UT. UT mag meer gebruik maken van expertise die in de vakgroepen op de UT aanwezig is.
Netwerk-toegang. Gasten van UT onderzoekers moeten snel aan het werk kunnen hier op de UT. Het
snel maken van nieuwe gast accounts met een goede verbinding is geen vlot proces.
Seek Funding
Ondersteuning bij grants/proposals/EU-funding. Er is over het algemeen tevredenheid over de
ondersteuning bij subsidie aanvragen vanuit het EU-office, wel gaat de ondersteuning voornamelijk
over structuur en regels. Er wordt nog wel eens genoemd dat het vooraf niet helder is wat de
ondersteuning precies allemaal inhoudt. Cursussen voor bijvoorbeeld veni,vidi,vici en ERC worden als
nuttig ervaren. Inhoudelijke feedback is sterk afhankelijk van collega’s en organisatie in de faculteit,
bijv. BMS heeft (als enige) deze inhoudelijke ondersteuning wel voor zijn onderzoekers geregeld.
Expert onderzoekers zouden graag zien dat er meer ondersteuning in de vorm van kant en klare
stukken tekst is op de niet onderzoeksinhoudelijke onderdelen van een subsidieaanvraag. Verder
wordt er genoemd dat er meer coördinatie zou kunnen zijn in het indienen van grants, zodat UT
aanvragers elkaar niet in de weg zitten. Onderzoekers zouden zelf ook kunnen helpen bij deze
coördinatie door aan de UT te melden dat ze met een bepaalde call bezig zijn. Betere sturing op
kansen van individuele onderzoekers of groepen.
Financiële ondersteuning. Financiële begrotingen voorafgaand aan subsidies of overzichten tijdens
het onderzoek worden bij de faculteiten wisselend beoordeeld. Bij de ene faculteit is dit heel positief,
de ondersteuners weten precies welke overzichten je nodig hebt voor je projectadministratie en ze
bieden ook inzicht in financiën tijdens het project. Terwijl elders soms tegen erg veel weerstand aan

INVENTARISATIE RESEARCH SUPPORT UT - CONCEPT

11 / 24

LIBRARY, ICT SERVICES & ARCHIVE

gelopen wordt bij verzoeken om bepaalde overzichten en er ook niet meegedacht wordt in het type
onderzoek en bijbehorende kosten. Ook op financieel gebied wordt pro-activiteit gemist, bijv. even
een berichtje dat het geld bijna op is of dat er juist nog wat te besteden valt.
Ondersteuning bij projectmanagement. Het penvoerderschap en de administratie bij het trekken van
een groot project wordt als zeer belastend ervaren en is een duidelijke reden om die rol niet te
vervullen. Er wordt vaker gekozen voor meeliften met (grotere) partners. Er is meestal geen geld
begroot om een projectadministrateur aan te stellen. Op dit gebied zouden stappen gezet kunnen
worden door de UT om beter te ondersteunen bij projectadministratie.
Attent gemaakt worden op subsidie-calls. Onderzoekers kunnen zichzelf inschrijven om
aankondigingen over bepaalde subsidie mogelijkheden te ontvangen. Maar een proactieve
benadering vanuit de UT gericht op subsidies of prijzen passend bij de persoon of vakgroep wordt
door sommige onderzoekers ook als prettig ervaren. Vooral het zoeken in het EU aanbod aan
subsidies wordt als moeilijk ervaren.

Undertake Research
Cursussen. Het belang om goede cursussen te volgen is groter geworden vanwege de TGS/ProDoc
regel om punten te halen. De onderzoekers ervaren wel beperkte beschikbaarheid en vormen van
cursussen. Vakspecifieke cursussen worden extern gevolgd. Cursussen voor grants worden ook als
nuttig ervaren, al gaat het vaak vooral om structuur i.p.v. inhoud. Ondersteuning op inhoud wordt
dan soms door de faculteit zelf georganiseerd (bijv. bij BMS).
TGS, Pro-doc. Veel onderzoekers zien dit als extra administratief werk, onduidelijk wat de
meerwaarde is. Het is voor de PhD-er niet duidelijk wat er van hem verwacht wordt. Copromotoren
worden niet op de hoogte gebracht door ProDoc over de voortgang van de PhD-er, alleen
promotoren terwijl die niet de directe begeleiding doen.
Technicus/ICT. Ondersteuning vanuit diverse labs en van technici bij een vakgroep is onmisbaar, wel
is bij sommige vakgroepen meer behoefte aan ICT-projectmedewerkers die langdurig bij een project
betrokken kunnen zijn. Niet alle vakgroepen hebben beschikking over een eigen technicus/ICT-er. Er
komt dan meer belasting op de onderzoekers in de groep die ondersteuning moeten geven.
Datamanagement: Datamanagement leeft bij veel onderzoekers nog onvoldoende, er wordt niet een
noodzaak gevoeld om de werkwijze te wijzigen. Wel wordt er opgemerkt dat het mogelijk snel
belangrijker gaat worden, ook vanuit de subsidieverstrekkers. Verder wordt er vaak genoemd dat er
behoefte is aan goede, veilige opslag, die goed toegankelijk is. Bewustzijn over datamanagement,
opslag en veilig gebruik is heel wisselend. Veel onderzoekers organiseren eigen opslag, zonder
tussenkomst van ICTS. Er worden vanuit de UT geen opslagmogelijkheden gefaciliteerd waarbij
toegankelijkheid, veiligheid en capaciteit goed geregeld is. Er worden nu dus vaak eigen oplossingen
gekozen, waarbij mogelijk veel ingeleverd wordt op veiligheid. De onderzoekers zijn daar wel bewust
van, maar willen gemak en lage kosten. Bijv. een cloud bij de UT is er nu niet, onderzoekers regelen
hun eigen cloud. PhD’s kunnen de cursus datamanagement volgen, maar is het ook mogelijk zittend
personeel (UD, UHD, Prof) van goede scholing te voorzien? We hebben gemerkt dat er bij de expert
onderzoekers behoefte is aan scholing op het gebied van datamanagement.
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Datagebruik. Toegang tot data van anderen hoe werkt dat? Wat zijn de mogelijkheden van databases
en Big Data? Wat kunnen we allemaal uit DANS systemen halen, en wat kunnen we met een CBS
computer?
Data-analyse. Sommige onderzoekers merken op graag hulp te willen bij graphics/visualisatie van
data. Alleen software voorzieningen zijn niet genoeg.
Basis ICTS-ondersteuning is doorgaans goed, wel vaak eigen administrator rechten nodig om
software te kunnen gebruiken die nodig is voor onderzoek. De centrale service ICTS wordt ervaren als
een black-box waar je je vraag naartoe stuurt, maar je geen idee hebt hoelang het duurt voordat je
antwoord krijgt en geholpen wordt. Beter is om directe lijnen te hebben met ICTS in de faculteit.
Maatwerk vanuit ICTS wordt wisselend ervaren: de ene onderzoeker is heel tevreden en de andere
heeft de ervaring het sneller en goedkoper zelf te kunnen regelen. De accountmanager is meestal
niet direct bekend bij de onderzoeker, doorgaans zit hier namelijk nog een ICT-contactpersoon
tussen die bij de vakgroep of het lab hoort.
Schrijf (editing) ondersteuning. Buiten cursussen om is er behoefte aan structuur en taalkundige
correcties bij artikelen. Bijv. advies voor keuze externe editing bureaus, eventueel daarbij rekening
houdend met het vakgebied.
Ethiek. Op het gebied van ethische toetsing is er bij CTIT, MIRA, EWI en BMS ondersteuning.
Wanneer onderzoekers naar de METC Twente (erkende medische ethische toetsingscommissie die
WMO-plichtig medisch wetenschappelijk onderzoek toets) moeten is dit een veel langer proces
(+kosten) en dat is niet altijd tijdig voorzien.
Statistische/methodologie ondersteuning. MethodologieWinkel (door vakgroep OMD) ondersteunt
op methodologie en statistiek gebied voornamelijk studenten. De BMS-onderzoekers (af en toe
MIRA) komen bij de ondersteuning vanuit de OMD vakgroep (BMS) terecht. De mogelijkheid om een
onderzoeker te ondersteunen hangt erg af van de beschikbaarheid van een medewerker uit de
vakgroep. Er is wel de intentie vanuit de OMD-vakgroep om UT-breed zijn expertise op o.a. dataanalyse aan te bieden, maar over de vorm is nog geen overeenstemming.

Share, Publish & Valorisation
Kennispark wordt door de onderzoekers die deze ondersteuning nodig hebben als goed beoordeeld.
Er zijn wel een aantal specifieke opmerkingen geplaatst door de onderzoekers: in hoeverre worden
nieuwheidsonderzoek naar patenten ondersteunt. Contracten worden beoordeeld op wettelijk
juistheid, er wordt niet beoordeeld of het inhoudelijk het juiste contract is dus de verantwoordelijke
expert-onderzoeker moet zelf alle contracten controleren.
Open Access wordt over het algemeen als een positieve ontwikkeling ervaren, maar er wordt
wisselend gebruik gemaakt van OA-mogelijkheden en OA-subsidies. Op de eerste plaats wordt er een
geschikt tijdschrift gekozen bij het onderwerp van het artikel. Verder zijn impactfactoren ook nog
steeds een belangrijke beoordeling voor onderzoekers en bij de onderzoekers leeft nog (grotendeels
onterecht) de gedachte dat de impactfactoren van open access lager zijn (wel wisselend per
vakgebied) en dat het daarom niet altijd een eerste keuze geniet. Er wordt vanuit de subsidies al wel
vaker gestimuleerd of geprefereerd om open access te publiceren. Open data wordt voorzichtiger
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mee gehandeld, er wordt bijv. gekozen voor beschikbaar stellen van data op verzoek bij de auteur,
maar soms mag het ook niet open door contracten met bedrijven (geldt ook voor artikelen).
Repository. De onderzoekers zijn bekend met de UT-repository, maar veel gebruiken ook nog eigen
websites zoals bijv. ResearchGate en Arxiv.org. Veelal wordt de full tekst aangeleverd die dan nog
niet open mag (afhankelijk van tijdschriftregels), een auteursversie mag wel direct open. Hier de
onderzoeker mogelijk beter op attenderen, zodat meer auteursversies worden geüpload. Ook
duidelijkheid verschaffen rondom te kiezen embargo’s en follow-up bij verlopen hiervan.
Communicatie. Om te verbeteren dat mensen informatie lezen: richt het nieuws aan een specifieke
doelgroep (bijv. PhD), houd een lunchbijeenkomst, of laat de ondersteuner zichzelf uitnodigen bij
een vakgroep-overleg of bij de hooglerarenkamers.
Zichtbaarheid onderzoeker. Hoe krikken we onze impactfactoren op? Hoe kunnen we ons verbeteren
in het zien en gezien worden. Hoe meten we onze onderzoek output, welke alternatieven zijn er
(bijv. ook social media meenemen)?

3.4.2

ALGEMENE BEHOEFTEN

In veel gesprekken kwam naar voren dat de onderzoekers relatief onbekend waren met
ondersteunende diensten, en dat lag voor hen voornamelijk bij de zichtbaarheid van de
ondersteuning en de toegang tot de ondersteuning. Onderzoekers ervaren een gebrek aan overzicht
en inzicht in de mogelijkheden voor de onderzoeker om gebruik te maken van research support. Ze
geven aan dat het voor hen belangrijk is als er een fysiek aanspreekpunt in de omgeving van de
onderzoeker is, die ze persoonlijk kunnen benaderen met vragen of verzoeken. Daarnaast is er
behoefte aan betere informatie over wat de specifieke ondersteuning precies inhoudt zodat de
onderzoekers weten wat ze wel en niet kunnen verwachten. Verder zouden de onderzoekers graag
zien dat de ondersteuners zich beter verplaatsen in het onderzoek, er wordt door de onderzoekers
vaak een weerstand ervaren in de te verlenen ondersteuning. Sommige onderzoekers wensen ook
een meer proactieve benadering vanuit de ondersteuning.
Daarnaast speelt bij alle onderzoekers behoefte voor ondersteuning bij het schrijven. Vooral PhD’s
maken altijd wel gebruik van de technische schrijfcursus, maar dat is eenmalig, daarna is er ook nog
ondersteuning gewenst op het gebied van structuur bij het schrijven van andere artikelen en
taalkundige correcties. Niet alle dagelijkse begeleiders hebben evenveel tijd en expertise om te
helpen en bovendien wil de PhD ook niet altijd met schrijfproblemen direct naar de begeleider toe.
Bij professoren speelt de behoefte aan schrijfondersteuning vooral bij het schrijven van de ‘nietinhoudelijke onderzoeksparagrafen’ bij subsidieaanvragen, sommige professoren maken gebruik van
externe bureaus om ook inhoudelijk de subsidieaanvraag te verbeteren. Het wordt overigens door de
professoren niet verwacht dat de UT dergelijke expertise kan bieden, maar er valt wellicht wel een
stap te maken in het beschikbaar maken van goede standaard teksten voor de (volgens
onderzoekers) ‘bijzaak’ paragrafen.
Een reden om geen grote projecten aan te trekken als penvoerder is vanwege de grote hoeveelheid
aan administratieve rompslomp waar de onderzoekers mee geconfronteerd worden en niet handig
mee zijn. Beschikbaarheid van goede ondersteuning misschien in de vorm van een pool van
projectadministrateurs met kennis van zaken zou de keuze tot penvoerderschap kunnen stimuleren.
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Een website waar het aanbod van research support bij elkaar staat zou volgens de onderzoeker
nuttig kunnen zijn om inzicht te krijgen in welke ondersteuning er op de UT is. Echter is daarnaast
ook een fysiek aanspreekpunt in de faculteit van belang. Verder zijn er nog een paar belangrijke
punten genoemd door de onderzoekers: vanuit het perspectief van de onderzoeker de
ondersteuning benoemen, de dienst die het aanbiedt is niet belangrijk; vindbaarheid, zichtbaarheid
& naamsbekendheid genereren van de website; de ondersteuning moet helder maar kort beschreven
zijn; er moet een contactpersoon bij staan met informatie over aanwezigheid.
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BIJLAGEN
3.4.0

SPEERPUNTEN ONDERZOEK EN VALORISATIE LISA 2016
UIT JAARPLAN LIBRARY & ARCHIVE 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies over literatuuronderzoek (proces begeleiden) en systematic literature review.
Advies over publicatie en profileringsstrategie (op verschillende niveaus)
Ondersteuning open access
Advies datamanagement in de meest brede zin van het woord
Integrale research support
Implementatie onderzoeksinformatiesysteem
Open Journal Systems
Advisering vinden onderzoeksfondsen
Ondersteuning onderzoeksevaluaties (op individueel en groepsniveaus)
Advies over auteursrechten
Adviseren over integriteit en privacy in het onderzoeksproces
Vergroten zichtbaarheid research support
Communicatie over en meten van succes van nieuwe dienstverlening (b.v. OJS en
Browzine)

UIT JAARPLAN ICTS 2016
•
•
-

-

-

3.4.1

Programma UT-werkplek; Vereenvoudigen van de infrastructuur; Vereenvoudigen van het
applicatielandschap; Optimaliseren van processen; Selfservice; Basis op orde houden;
Innovatie in onderwijs en onderzoek:
Opendata en API’s: (De UT wil het gebruik van Opendata bevorderen in het kader van de
Campus as a living lab. ICTS zal in veel gevallen gevraagd worden deze data ontsluiten. In
2015 wordt bijvoorbeeld al een Campus App ontwikkeld. ICTS moet de middleware en
integratiearchitectuur hiervoor op orde hebben.)
Gecertificeerde opslag voor onderzoek met medische data: Vraag vanuit IGS en BMS om
gecertificeerde opslag en servers wordt opgepakt door Accountmanagers i.s.m.
securitymanagers. Certificering van delen van dienstverlening of externe hosting en interne
procesverbetering etc.
Onderzoeken inzet Sharepoint: In 2015 is Sharepoint live voor projectsites en teamsites
binnen onderzoek. In 2016 verder uitrollen. Tempo en prioriteit worden bepaald door de
vraag.
Support voor Research Data Management: Maatwerk. Inspelen op de vraag die vanuit de
faculteiten komt. Hiervoor is nog geen project voorzien, maar we verwachten wel
maatwerkopdrachten via ICTS-Accountmanagers. Het Research support board kan hiervoor
ook input leveren
INTEGRAAL JAARPLAN 2016 DIENSTVERLENING

Visie op dienstverlening
De gehele dienstverlening wordt zodanig ingericht dat de wetenschappelijke staf én studenten
optimaal ontzorgd om zich zoveel mogelijk te kunnen concentreren op onderwijs, onderzoek en
valorisatie. Dat bereiken we als zowel de diensten en de wetenschappelijke staf zich hiervoor
verantwoordelijk voelen en tonen. Bij de verdere ontwikkeling van de dienstverlening laat de UCB
zich leiden door de volgende visie op kwaliteit van dienstverlening.
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3.4.2

INVENTARISATIE ONDERSTEUNING UT DIENSTEN

LISA
Beschikbaarheid literatuur: Opbouw wetenschappelijke collectie en efficiënt toegang geven
Systematische literatuur reviews
Publiceren: Publishing, Publishing Open Access, Copyright, UT repository, ISBN/DOI application, Publication strategy,
Assessing quality of journals and publishers, References, Data publiceren.

Onderzoeksdata: Research data management, Databeleid, Saving/sharing data, Depositing your data (repository 4TU
& DANS), Publishing your data.
Informatiemanagement tijdens onderzoek ondersteunen: Beheren referenties met Endnote (Mendeley, Zotero,
RefWorks).

Courses: Methodically and Efficiently Searching for Information (MIZ), Scientific information (searching, managing,
publishing) (SI), Endnote (Basic/Advanced), Datamanagement (DMP), en Web-based training
Financiering en subsidies: Research professional database, onderzoek NL nieuwsbrief, open access publicaties fonds.
Embedded support: information specialists, data librarian, account managers
Impact en citatie analyses: journal citation reports, Hirsch-index, persoonlijke publicatie lijst, publicatie- en
wetenschappelijk output via RIS (of CWTS Leiden); verbeteren CV voor grants

Archiefbeheer: Hergebruik informatie/archivering (JOIN): hoe lang en wat moet allemaal bewaard blijven van de
onderzoeksadministratie (data is elders geregeld), Contractbeheer, Projectdossier.

Werkplek ondersteuning (standaard, basis, maatwerk)
ICT-maatwerk: Ondersteuning en advisering bij aanschaffen van hardware, software (ontwikkeling) en ICT-diensten,
infrastructuur. Contractenbeheer

Servers: Terminal server, unix, virtuele server; Rekenservers (bijv. ook SURFsara); leightweight database server (MYSQL,
POSTGRES): Dienst voor het opslaan en raadplegen van onderzoeksgegevens in een gestructureerde database omgeving.
(persoonlijke) Websites (Webhare, Webhosting verenigingen)
Dataopslag: Archiveren onderzoeksdata (4TU, DANS); Back-up naar disk; M-, P-, U-schijven (+Webdrive of afstand
toegang tot schijf); (grote) volumes disk-storage-capaciteit (anders dan de M:, de P: en de U:-schijf) beschikbaar:
Normale Kwaliteit Storage, Hoge Kwaliteit Storage & Storage op NAS. Centraal opgestelde storage-faciliteiten welke
toegankelijk zijn via UTnet)

Samenwerkingsomgevingen (Filesender (grote bestanden sturen), SURFdrive, wiki systeem, Sharepoint)
IT security (ondersteuning aan projectmanagers om er voor te zorgen dat projecten veilige resultaten opleveren)
Ondersteunen Onderzoeksinformatiesystemen (Metis/Pure, DOI, Oracle projects) & promotievolgsystemen (Metis/Pure,
GSM, ProDoc, GATS).
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Ondersteuning informatieontsluiting: onderzoekspublicatierepository, onderzoeksgegevensarchief, bibliotheeksystemen
en wetenschappelijke zoekmachines.
Projectadministratie (archief werkt samen met FEZ, welke onderzoeksdocumenten belangrijk voor archief: contract,
eindrapportage, financiële rapportage, accountants rapport, document dat opdrachtgever akkoord is met ingediende
stukken), contractbeheer, projectdossier.

AZ
Juridische zaken (tevens werkzaam voor Kennispark Twente)
Contractenrecht (opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten: geheimhoudingsovereenkomsten, onderzoeksovereenkomsten en IP overdrachtsovereenkomsten)
Ondernemingsrecht (adviseren over de oprichting of ontbinding van rechtspersonen, het opstellen en
wijzigen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
Intellectueel eigendomsrecht (IP) (adviseren inzake octrooi- en auteursrechten)
Gesprek: Soms via het EU-office betrokken bij subsidieaanvragen rondom juridisch paragrafen over data,
geheimhoudingsovereenkomst, non-disclosure agreement of material-transfer agreement.
Wetenschapswinkel (kennisvalorisatie)
Functionaris gegevensbescherming

FB
Geen direct ondersteuning onderzoek.
FEZ
Informeren en adviseren t.a.v. financiële aspecten bij onderzoekscontracten
Projectmanagement (administratie, declaratie en besturing) bij onderzoeksprojecten (van extern
gefinancierde projecten). Projectadministrateurs in de faculteit die ondersteunen.

HR
Trainingen vanuit Centre for Training and Development (CTD) voor Staff/PhD’s & Postdocs (partners:
Career development centre (CDC); Educational services (CELT); Taal coördinatie punt (TCP); Twente graduate school
(TGS); Library, ICT services & archive (LISA); Kennispark twente; en externe docenten).
Language/communication (English pronunciation; Cambridge English courses; Dutch; German; Transferable skills for
Phd’s)
Personal effectiveness (personal branding Phd/Postdocs/Scientists; Project management for Phd’s; professional
effectiveness; Analytic storytelling)
Teaching (training such as education development, teaching and quality assurance in education)
Research support (Datamanagement, Scientific Information, Research professional (allen LISA); ERC/VENI/VIDI/VICI
grant training; VICI presentation training; Poster Presentations; Write to publicize; Technical Writing & Editing;
Creative thinking; Competing for research grants for early stage researchers; how to write competitive proposal;
Presentation skills)
Career development (Career orientation and application; From idea to patent to business; Interview skills in English)
Leadership (academic leadership, supervising Phd candidates)

Loopbaanontwikkeling en Professionalisering. In gesprek oa. benoemd: Loopbaanbegeleiding, Individuele
coaching, Mentoren programma.

Talentontwikkeling: Tenure-tracksysteem gericht ondersteunen van de doorgroei van talentvolle
wetenschappers naar hoogleraarschap; en Vrouwelijk talent naar de Top; Jonge akademie.
Informatie voor Promovendi (links naar: Cursus en training promovendi (CTD, TGS, promovendi voor de klas);
Formulieren promovendi (beoordeling, opleidingsplan, jaargesprek); Promovendi netwerk Twente (P-nut);
Promovendistatuut; TGS.
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Recruitment en internationalisering (advies voor wervings- en selectiecommissies voor het professioneel werven en
selecteren; bij het aantrekken van internationale medewerkers is Office Foreign Employees (internationalisering)
verantwoordelijk voor het begeleiden van immigratieprocedures).

M&C
Adviseren bij een communicatievraagstuk (doel, doelgroep, boodschap, medium)
Persvoorlichters: redigeren van persbericht, naar buiten brengen nieuws
Mediaverzoeken coördineren: in contact brengen met wetenschappers
Events organiseren, bijv wetenschappers en journalisten samen
Mediatraining en advies bij optredens in de media
Huisstijl UT / drukwerk UT (Traffic afdeling)

S&B
EU-office: Fondsen en Subsidies
Strategisch advies subsidies (hoe bereid ik mij voor, welke netwerken relevant, lobby); Vinden van de
juiste calls; Ondersteuning in het schrijfproces; Ondersteuning in de administratie van het voorstel;
Indienen voorstel; Begeleiding van contractonderhandelingen van goedgekeurde projecten; analyse
afgewezen voorstellen; alternatieven bij afwijzing; management van lopende projecten.
Ondersteunen van Nederlandse, Europese en Internationale subsidie aanvragen voor onderzoek o.a.
NWO, STW, ZonMW en RVO, Horizon 2020.
ERC grants (individuele grant); funding strategies

-

Marie curie expertise, Prijzen/lidmaatschappen, subsidie, fellowship
Onderzoek & Valorisatie:
Prijzen en voordrachten (nationaal en internationaal, UT onderzoeksprijzen (de Winter, promotieprijs)),
talentmanagement
Wetenschappelijke integriteit

-

Valorisatie (voor UT onderzoek) (i.a.m. Kennispark)
Overige diensten van S&B: Onderzoek & Valorisatie, UIM, Internationalisering, Alumni & Development
office, Beleidsmonitoring en Strategie bieden geen research support aan onderzoekers.

ONDERSTEUNING FACULTEITEN/INSTITUTEN
Twente Graduate School (TGS):
PhD programma’s & cursussen/workshops voor de academische vorming van PhDs en postdocs:
Introductory Workshop for PhD candidates; EntrepreneurialU; Workshop Creative Thinking; Research Management;
Science Research Writing; Geo-Information Technology and Governance; Introduction to Programming, MatLab and
C++; Summerschool doing Narrative Analysis; Personal Effectiveness; Publishing Innovations, Peer Review and How
to get published in a Good Scientific Journal (met LISA).

-

ProDoc (ondersteuning van het traject)
Kennispark Twente:
Juridische ondersteuning (advies over de juridische kant van uw (startende) onderneming, basis
documenten voor uw eigen algemene voorwaarden of contracten of check van uw eigen juridische
documenten, sparring partner op ondernemings-, vennootschaps- en contractenrecht bijv. benodigde
contracten, de juiste rechtsvorm of het overdragen van patenten of kennis (IP-, patenten-, octrooiaanvragen) (tevens AZ).
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-

-

Business development team: ondersteuning bieden bij het starten van een bedrijf (Spin-offs), door
bijvoorbeeld te ondersteunen bij het zoeken van financiële middelen, het vinden van de juiste markt en
marketing aanpak, en indien nodig ook bij het aanstellen van het juiste management team. Beoordelen
product  business case  adviseren  octrooi (Idea to patent-to-business workshops, LISA heeft ook
rol gespeeld in ontwikkeling).
Biedt overzicht met de meest voorkomende financieringsinstrumenten voor je innovatieve bedrijf in
Twente.
Bij elkaar brengen van onderzoekers, bedrijven, investeerders

-

Kenniscentrum voor valorisatie activiteiten
Language centre (TCP): Is er in eerste plaatst voor schrijfproblemen van studenten. Voor medewerkers is er
professionele ondersteuning voor taal- en communicatievaardigheden in het Engels, Nederlands en Spaans.
Cursussen: write to publicize, poster presentation, presentation skills, interview skills. Leveren op aanvraag
via HR of via direct maatwerk ondersteuning aan onderzoekers.
Techno centrum voor onderwijs en onderzoek (TCO): Ontwikkelen, vervaardigen en onderhouden van
unieke experimentele opstellingen, prototypen en instrumenten. Team van professionele prototypebouwers
die vanuit verschillende technische invalshoeken de vraagstukken benaderen en vertalen naar concrete
oplossingen. Verleen ook service aan voor onderzoek kritische, apparatuur als vacuümsystemen,
koelerapparatuur, heliuminstallatie en diverse andere apparatuur. Werken voornamelijk voor EWI en TNW.
Labs ondersteuning: MESA+ NanoLab (BioNanoLab, Cleanroom, Analysis lab), Virtual Reality Lab, IGSDataLab, Experimental Centre for Technical Medicine (ECTM), LEO-Center for Service Robotics, de supersone
windtunnel, DesignLab, TPRC en SmartXp. Er zijn ook vakgroepen met een eigen lab (bijv in West-Horst van
CTW), soms met een technisch medewerker die ondersteuning biedt.
EWI en BMS facultaire commissie ethiek. Indien geen WMO-plichtig onderzoek, zo wel dan toetsing door
METc Twente. De facultaire commissies hebben geen juridische grondslag.
Methodologiewinkel/Test-o-Theek BMS (statistisch ondersteuning OMD vakgroep). Voornamelijk voor
BMS-studenten. PhD’s /WP gaan meestal naar de OMD-vakgroep voor ondersteuning.
EWI en ITC hebben nog een eigen repository
IGS ‘research services’(intranet): info over calls & proposals (EU-office); IGS datalab (ondersteuning, advies
en infrastructuur voor data-management, -collection, -analysis, -storage, data science centre (collaboration
for big data analysis)); create a poster (print support); Publish or Perish (software by google scholar that
retrieves and analyzes academic citations).
MIRA UT coördinator mensgebonden onderzoek: adviserende ondersteuning voor MIRA onderzoekers.
Verzorgt ook melding bij inspectie gezondheidzorg voor gebruik medisch apparatuur zonder CE merk.
CTIT heeft een medewerker die onderzoekers adviseert over de ethische aspecten van onderzoek.
CTIT ‘support for research groups’ (intranet), info en procedures rondom projectcoördinatie, en ‘research
funding opportunities’
MESA+/MIRA knowledge transfer support (business development team, patent application/ transfer), voor
MESA+ ook nog commercialisation en legal support. Allemaal Kennispark diensten.
Extern:
SURF, DANS, 4TU
- METc Twente, ethische commissie met juridische grondslag. Toetst medisch wetenschappelijk
onderzoek met mensen dat onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO)
valt. Er zitten leden in de commissie vanuit UT.
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3.4.3

LIJST AANDACHTSPUNTEN VANUIT UT-DIENSTEN

‘Algemeen’
- Zichtbaarheid diensten voor onderzoeker
- Veel diensten geven aan graag eerder in het subsidie-/onderzoeks-proces betrokken te willen
zijn (bijv ICT met dataopslag (kosten zijn vaak niet begroot), Kennispark (business developers)
bij onderzoekproject aanvraag goede basis aan het begin voorkomt problemen aan het einde
(of mislopen punten), EU-Office en HR met goed stroomlijnen talent.
- Cursussen: aanbod, vorm en capaciteitsuitbreiding (bijv datamanagement, schrijfcursussen en
andere TGS/CTD aanbod). TCP ondersteuning toegankelijk maken voor Phd’s/Postdocs en
ander WP.
- Checklist met zaken om over na te denken alvorens je aan het onderzoeksvoorstel gaat
schrijven: Valorisatie + datamanagement + ict infrastructuur + financiën
- Kloof tussen beleid-implementatie
- Projectmanagers, pool maken van mensen die dat doen, nu gaan ze vaak weg als de taak er op
zit. Zij kunnen zich bezig houden met randzaken en het ontzorgen van onderzoekers, zodat
wetenschappers op de inhoud kunnen zitten.
- Vaak wordt ook de vraag gesteld als iets niet voldoende goed wordt aangeboden WAAR en bij
WIE dan de verantwoordelijkheid ligt?!
- Heroriëntatie onderzoeksinstituten: hoe zit de organisatie structuur straks in elkaar, bij wie
liggen verantwoordelijkheden, hoe lopen belangen.
‘Ethisch’
- Informatie(waar te plaatsen nu onhandig weggestopt)/vorming/leerlijn (met TGS) op het
gebied van wetenschappelijke integriteit
- Coördinatie ethische commissie (centraal? met verschillende expertises vertegenwoordigt) /
procedures rondom ethische toetsing) Doel: veilig onderzoek, kwaliteit, risico inschatting en
borging.
‘Data(-verzameling,-verwerking)’
- Data protection officer (+ tot waar gaat de rol van functionaris gegevensbeschermer)
- Datalab ‘Health’ medisch onderzoek: veilige, betaalbare plek van dataopslag zodat geen
externe partijen (bv, Open Clinica) nodig zijn.
- Aanbod data/onderzoeks tools visualiseren?
- Faciliteiten voor onderzoeksdata (centraal/facultair): Er moet een veilig plek/faciliteiten zijn
voor onderzoekers om data op te slaan. Zolang dat er niet is blijft het onveilig gebeuren en kan
het een keer mis gaan.
- Autoriteit persoonsgegevens, als je onderzoeksdata met persoonsgegevens opslaat en
bewerkt en langer dan 6mnd bewaart moet je dit daar melden, gebeurt niet.
- Statistische ondersteuning voldoende duidelijk georganiseerd?
‘Wetenschappelijke impact/strategische/profilering UT informatie administratie’
- In kaart brengen van/inzicht geven in samenwerkingspartners, subsidiegevers, welke geldbudgetten er bij horen
- Projectmanagement administratie: o.a. registreren van projecten, betrokkenen, penvoerder,
funders en samenwerkingspartners.
- Hergebruik informatie/archivering van onderzoek (JOIN): hoe lang en wat moet allemaal
bewaard blijven over het onderzoek (administratie).
- EU-aanvraag wordt niet goed geregistreerd
- Internationalisering wil weten: wie is actief internationaal, met welke partners, wie is dan de
contactpersoon.
- Verbeteren registraties in informatiebronsystemen (MISUT), om goede management
rapportages te kunnen maken.
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MISUT domein onderzoek: kwaliteit van de managementinformatie (onder andere de inhoud,
betrouwbaarheid, beschikbaarheid) verder te verhogen zodat naast het CvB ook opleidingen,
faculteiten en instituten beter worden ondersteund in de sturing van hun processen.
- Aanstelling internationale professional moet soepel verlopen, is belangrijk voor
onderzoeksrelatie. (The most welcoming university pilotproject HR)
- Waar liggen sterke onderzoeksonderwerpen/gebieden om connecties mee aan te gaan?
- Publicatiestrategie (LISA, S&B)
- reviewen/metrics voor evalueren van onderzoek
- In SEP zit veel vrijheid, welke gegevens en indicatoren kiezen?
- Er wordt in de universiteit niet door iedereen altijd met prodoc gewerkt.
- Penvoerders bij onderzoeksprogramma’s hebben we steeds minder, dit komt waarschijnlijk
door het geregel en administratie die wij niet goed ondersteunen, waardoor iemand anders in
de samenwerking het penvoerderschap krijgt, daardoor lopen we ook inkomsten mis.
Penvoerders moeten ondersteunt worden in de faculteiten. Administratie van onderzoek.
Ondersteuning daarop wordt hopelijk verbeterd met het project waar FEZ mee bezig is.
‘Financieel/funding’
- Financiële hoek onderzoek (vanuit accountscontrole): projectbeheersing van
onderzoeksprojecten (tarieven, financierder)
- Aandacht voor financiën van onderzoeksproject. Wat wil je bereiken, waar haal je je geld
vandaan?
- Ondersteuning voor wereldse funding (dus niet alleen EU). EU-office ondersteunt soms.
- IGS datalab: het zou goed zijn als datalab zijn diensten met een kostenplaatje uitzoekt. Dan is
dat in te brengen bij de subsidie kosten.
- ‘Project toeslag’ (krijg je direct uitgekeerd) wordt bij de UT nergens ondersteund. Dus wie is er
dan wel verantwoordelijk voor, die vraag heerst, iemand moet zich met die expertise bezig
gaan houden. Er is wel behoefte en vraag naar de ‘project toeslag’. (SBD doet alleen program
toeslag)
- Waarborgen financiële verplichting (FEZ, faculteit) alvorens juristen contract sluiten voor een
aanstelling van een PhD-er
- Invulling van FEZ aan de rol als adviespartner voor financiële toetsing bij het starten van een
project moet beter.
- Wenselijke situatie: zakelijk directeuren van onderzoeksinstituten vroegtijdig overleg hebben
over ICT budget, en dat dat wordt meegenomen in de subsidie. De zakelijk directeuren zouden
een soort projectopzet kunnen maken met een paragraaf financiën en waar je daarbij aan
moet denken  ICTS zodoende vroegtijdig inschakelen bij toekenning subsidie.
‘Vorming onderzoeker’
- Profilering onderzoeker (LISA & communicatie?)
- Talentmanagement, Scouting (op funding kansen)
- Bottum-up proces mensen voordragen vanuit faculteiten gebeurt niet goed. Struikelblok zit in
talentmanagement traject: bv. begin in jaargesprek, opbouwen van CV, talent, evalueren,
cursus.
- CTD wil meer aan de voorkant selecteren (met hulp van EU-office), wie op welk moment
geschikt is voor welke training (bijv ERC, vini, vidi, vici, writing skills voor opbouwen grant).
- Teamscans/selecties op ambities en de passend trajecten die daarvoor gevolgd moeten
worden, met tijdsplanning. Dat beter sturen heeft ook te maken met talentmanagement.
‘Business/valorisatie’
- TRL levels (stadium onderzoek -> readiness business) in kaart brengen van onderzoekers
(Kennispark), TRL niveau ook van belang voor Horizon subsidies.
- Meer eenheid in valorisatie activiteiten, valorisatie UT is erg in ontwikkeling
- Wetenschappelijke impact/valorisatie meten: alternatieven
ICT
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Meer ICT projectmedewerkers die (langdurig) meedraaien bij een onderzoek (bijv. Informatica
en EWI heeft behoefte om inhoudelijk te kunnen sparren met ICT
projectmedewerkers/accountmanagers)
Er ontbreken informatiemanagers in de faculteit, die zouden daar meer op strategisch niveau
bij ICT beleid en visie ingezet kunnen worden.
Afstand onderzoek en ICT te groot geworden.
Added value ICTS tov extern. Beeld heerst dat ze duur zijn.
Lange termijn ondersteuning: infrastructuur
Samenwerking tussen UT’s niet goed genoeg op gebied van ICT
herijking van de I-strategie, daar is o.a belangrijk in: vindbaar/bruikbaar maken van computing
faciliteiten, eerder betrokken worden: welke faciliteiten heb ik nodig, zelf aanschaffen, via LISA
of andere ondersteuning. Accountmanagers zijn ingang, maar belangrijker is dat er een lage
drempel is en snel antwoord. Centrale dienst wordt gezien als iets dat lang duurt. UT biedt
diensten wel aan, maar hoe krijg je het goed aangeboden bij onderzoekers. Vertrouwen is
nodig.
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