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1 Inleiding

1.1 Missie en organisatie

De missie van DANS is om de blijvende toegankelijk-

heid van digitale onderzoeksbestanden voor de alfa- 

en gammawetenschappen te garanderen. Dat doet 

DANS onder toezicht van een stuurgroep, samenge-

steld uit leden van de directies van NWO en KNAW. 

Daarnaast is er een wetenschappelijke adviesraad die 

de directeur inhoudelijk adviseert. DANS fungeert 

als netwerk met een centrum dat verantwoordelijk is 

voor de organisatie van de data-infrastructuur.

1.2 Werkgebied en strategie

DANS streeft naar een zo open mogelijke toegang tot 

wetenschappelijke gegevensbestanden. Het instituut 

archiveert databestanden op een duurzame manier 

en helpt onderzoekinstellingen om datzelfde te doen. 

DANS levert ook databestanden aan onderzoekers 

en bevordert samenwerkingsprojecten met en tussen 

onderzoeksgroepen. DANS is partner in Europese en 

andere internationale dataorganisaties, zodat gege-

vensbestanden uit het buitenland gemakkelijk te ver-

krijgen zijn voor Nederlandse onderzoekers. Het insti-

tuut adviseert en verleent diensten op het gebied van 

duurzaam databeheer, formuleert garanties voor da-

takwaliteit, duidelijke voorwaarden voor datagebruik 

en heldere criteria voor digitale databewaarplaatsen. 

In 2007 werden een nieuw strategisch plan en 

werkprogramma 2007-2010 opgesteld, als opvolger 

voor de Blauwdruk DANS, waarmee het instituut in 

2005 van start ging. Belangrijkste aanpassing was de 

vervanging van Thematische Ontwikkelprogramma’s 

door dataprojecten. Open toegang vormt het uit-

gangspunt voor de voorwaarden waaronder bestan-

den bij DANS worden gearchiveerd, geraadpleegd of 

geleverd. 
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2 Ontwikkelingen in 2007

2.1 Nieuw systeem voor deponeren en zoeken

In januari 2007 is, na anderhalf jaar voorberei-

ding, het nieuwe online archiefsysteem DANS 

EASY in gebruik genomen. EASY is de opvol-

ger van drie reeds bestaande systemen: het 

Nederlands Historisch Data Archief (NHDA), 

het Steinmetzarchief en het Electronisch De-

pot Nederlandse Archeologie. EASY stelt be-

zoekers uit binnen- en buitenland in de gele-

genheid om zelf te zoeken aan de hand van 

de vastgelegde beschrijvingen en, eventueel 

na toestemming van de depositor, gegevens te 

downloaden. Dit alles zonder tussenkomst van 

archiefmedewerkers van DANS. Onderzoekers 

die data hebben geproduceerd, kunnen deze 

zelf op een eenvoudige manier deponeren en 

beschrijven. Daarna wordt de beschrijving be-

oordeeld door archiefmedewerkers van DANS, 

worden de data eventueel omgezet naar duur-

zame formaten en wordt het geheel toeganke-

lijk gemaakt voor openbaar gebruik. 

Hoewel de functionaliteit van EASY goed 

bevalt en er veel ideeën zijn voor uitbreidin-

gen, is de technische basis onvoldoende stabiel 

gebleken. In het verslagjaar is daarom besloten 

om EASY op een andere technische basis verder 

te ontwikkelen. Er is gekozen voor een opbouw 

rond drie bestaande open-source software pro-

ducten: Fedora voor de opslag, eSciDoc voor de 

toegang tot Fedora en Wicket voor het gebrui-

kersinterface. De verwachting is dat in de loop 

van 2009 deze nieuwe technische basis in vol 

bedrijf zal zijn.
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2.2 Datakeurmerk

Voor het duurzaam opslaan en toegankelijk houden 

van data is niet zozeer van belang waar die data 

worden bewaard, maar veel meer op welke manier 

dat gebeurt. Om te zorgen dat gearchiveerde data 

in de toekomst nog te vinden, te herkennen en te 

gebruiken zijn, heeft DANS bij de oprichting de op-

dracht gekregen van KNAW en NWO om een Da-

takeurmerk te ontwikkelen. Het doel van het data-

keurmerk is het voor de toekomst garanderen van 

een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare om-

gang met onderzoeksdata zonder dat het nieuwe 

drempels, reguleringen of hoge kosten meebrengt. 

Het datakeurmerk bevat in totaal zeventien 

richtlijnen voor de toepassing en toetsing van kwa-

liteitsaspecten met betrekking tot de creatie, de be-

waring en het (her)gebruik van digitale onderzoeks-

gegevens in de alfa- en gammawetenschappen. Deze 

richtlijnen dienen als basis voor het verlenen van een 

keurmerk. De criteria voor toekenning van het data-

keurmerk zijn in overeenstemming met, en sluiten 

aan bij, nationale en internationale richtlijnen voor 

digitale data-archivering. In 2007 is een eerste aan-

zet van het data keurmerk gepresenteerd.

kwaliteitsrichtlijnen voor digitale onderzoeksdata in Nederland

onder redactie van 
Laurents Sesink, René van Horik en Henk Harmsen

DANS

onder redactie van 
Laurents Sesink, René van Horik en Henk Harmsen
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datakeurmerk.nl

Quality guidelines for digital research data in the Netherlands 

Editors
Laurents Sesink, René van Horik en Henk Harmsen
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Editors
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Wegwijzer Digitaal Deponeren

ARCHEOLOGIE

Milco Wansleeben
Marjolein van den Dries

Voor de Nederlandse archeologie is het van belang 
dat de unieke digitale documentatie van archeolo-
gisch onderzoek voor de toekomst bewaard en toe-
gankelijk blijft. Daarom is deze Wegwijzer Digitaal 
Deponeren speciaal geschreven voor de Nederlandse 
archeologie. 

De eerste hoofdstukken gaan in op het e-depot Ne-
derlandse archeologie (EDNA), op de organisaties 
die daarbij betrokken zijn en op de onderzoeksmo-
gelijkheden voor de toekomst. Daarnaast worden 
hier onderwerpen als het auteursrecht en het toe-
voegen van metadata (Dublin Core) toegelicht. 
Het tweede deel van deze Wegwijzer is meer prak-
tisch van aard en geeft stap voor stap aan hoe het 
deponeren in het online archiveringssysteem van 
EASY in zijn werk gaat. Van begin tot eind wordt de 
gebruiker bij de hand genomen bij het proces van 
deponeren.
 
DANS (Data Archiving and Networked Services) is de 
nationale organisatie die zorgt voor de opslag en 
blijvende toegankelijkheid van onderzoeksgegevens 
in de alfa- en gammawetenschappen. DANS beheert 
bestaande data archieven en organiseert de data in-
frastructuur voor onderzoekers die het verzamelen, 
bestuderen en vastleggen van gegevens als onder-
deel van hun activiteiten maken. DANS werkt ook 
aan de verdere ontwikkeling van data-infrastructuur 
op nieuwe gebieden. 

De Wegwijzer Digitale Deponeren wordt in de reeks 
DANS Data Guides uitgebracht als één van de gidsen 
die uitleggen hoe het deponeren in EASY voor spe-
cifieke vakgebieden in zijn werk gaat. 
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3 Projecten

3.1 Archeologisch archief EDNA naar volgend niveau

In het verslagjaar was DANS betrokken bij alle bin-

nen het gebied geesteswetenschappen gehono-

reerde projecten in het kader van het investerings-

programma NWO Middelgroot. Daaronder was het 

project ‘e-Depot voor de Nederlandse archeologie II 

(EDNA II)’ dat in 2007 van start ging. De infrastruc-

tuur voor een duurzaam elektronisch archief was al 

gerealiseerd door het eerste EDNA (pilot)project bij 

DANS. EASY is beschikbaar voor de archeologen en 

het archiveren met behulp van dit systeem wordt in 

de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse archeologie 

verplicht gesteld voor nieuw onderzoek. Het gebruik 

van een repository voor digitale bestanden kan sterk 

worden gestimuleerd door te zorgen dat er een kri-

tische massa aan inhoud in opgeslagen wordt. Als ar-

cheologen EASY regelmatig gebruiken om informa-

tie op te zoeken, wordt de tijdsinvestering voor het 

zelf deponeren veel aantrekkelijker gemaakt. Door 

het retrospectief archiveren van bestaande digitale 

archeologische informatie kan zowel de noodzaak 

tot veiligstellen, een behoefte van de onderzoekers, 

als een substantiële vulling van het e-depot worden 

gerealiseerd. 

De afgelopen tien jaar heeft de archeologie een 

grote gedaantewisseling ondergaan. In het kader 

van het Europese verdrag van Malta heeft de zorg 

voor het archeologische erfgoed een belangrijke 

plaats binnen de ruimtelijke ordening verkregen. Het 

aantal onderzoeken en de omvang van de beroeps-

groep zijn zeer sterk toegenomen. Een meer bedrijfs-

matige werkwijze, met een nog grotere inzet van 

digitale hulpmiddelen, hebben daarmee ook geleid 

tot meer digitale basisdocumentatie en een grotere 

noodzaak tot archivering. Het project EDNA II komt 

aan die noodzaak tegemoet en voorziet ook in de 

vereiste kritische massa.
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3.2 Een historisch webportaal voor gemeentelijke datatelijke data

DANS nam ook deel in het project ‘Hub for Aggregated Social History (HASH), toward an in-

tegrated infrastructure for Dutch municipal data, 1812-2000’ dat als doel heeft om een web-

portaal (hub) te realiseren voor gedistribueerde datasets op gemeenteniveau. De data heb-

ben betrekking op demografische, economische, sociale en politieke aspecten in de periode 

1812-2002. Het project wordt gefinancierd door een NWO middelgroot investeringssubsidie 

en heeft een looptijd van drie jaar, tot 31 december 2009. De projectleiding is in handen van 

de vakgroep Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. DANS is betrokken bij de 

ontwikkeling van de software en data-infrastructuur van het project.

3.3 Een infrastructuur voor data over gilden

Het ‘Gildenproject’, een vierjarig NWO-middelgroot project, heeft als volledige titel ‘Data 

infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-

industrial times’. Het is bedoeld om de studie van corporate bodies van voor de industriële 

revolutie (zoals gilden) te stimuleren. Een groot aantal datasets op het gebied van derge-

lijke corporate bodies wordt bij elkaar gebracht en geharmoniseerd, zodat een internatio-

nale vergelijkende studie mogelijk wordt. Wetenschappers van de universiteit Utrecht zijn 

de belangrijkste initiatiefnemers van het project. DANS speelt een rol bij de totstandkoming 

van de data-infrastructuur, waarbij een geografische toegang  tot de onderzoeksdata wordt 

gerealiseerd. 

3.4 Startsubsidies in boomtijdkunde en mediëvistiek

DANS was in 2007 ook betrokken bij een aantal toegekende startsubsidies voor datapro-

jecten. Er is meegewerkt aan het opstellen van een NWO Middelgroot aanvraag door prof. 

Esther Jansma van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg 

(RACM). Dit inmiddels gehonoreerde project (DCCD) heeft als doel een digitale collabora-

tory te bouwen voor de dendrochronologie in de Lage Landen: het dateren van houtmon-

sters aan de hand van jaarringonderzoek. Binnen een afgeschermde werkomgeving wordt 

de informatie over jaarringmetingen uniform digitaal opgeslagen en onderling gedeeld. De 

boomtijdkunde kan daarmee een wetenschappelijke meerwaarde krijgen die het louter da-

teren van houtmonsters overstijgt.

Ook werd geadviseerd bij de voorbereiding van ‘Medieval Memoria Online (MeMO): 

de constructie en dynamiek van het religieus-sociale geheugen; inventarisatie, beschrijving 

en beschikbaarstelling van tekst en beeld met een functie in de memoria in de middeleeu-

wen’. Op initiatief van Truus van Bueren, onderzoeker bij de afdeling Kunstgeschiedenis van 

de Universiteit Utrecht, heeft DANS meegewerkt aan de startsubsidie voor dit project, dat 

voortbouwt op de resultaten van het Memorietafels project (http://let.uu.nl/memorie). Het 

zal het mogelijk gaan maken om heterogene databronnen met daarin middeleeuwse me-

morieobjecten integraal doorzoekbaar te maken.

Ondanks het feit dat de aanvraag door NWO zeer goed beoordeeld is, kwam hij helaas 

niet in aanmerking voor financiering. Gezien het belang van het project voor de ontsluiting 

van middeleeuwse bronnen heeft Van Bueren inmiddels alternatieve financiering gevonden 

waardoor het project begin 2009 van start zal gaan.
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3.5 DARIAH

DANS speelde een initiërende rol in het DARIAH-project in het kader van de Europese 

Roadmap voor onderzoeksinfrastructuur (ESFRI)1 en leverde bijdragen aan een tweetal 

andere: CESSDA en CLARIN. 

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) heeft als doel 

om voor de lange termijn toegang te bieden tot onderzoeksgegevens en digitaal erf-

goedmateriaal voor de geesteswetenschappen in Europa. DARIAH verbindt informatiege-

bruikers (onderzoekers), informatiebeheerders en dataleveranciers. Het biedt een tech-

nisch platform dat een betere uitwisseling van gegevens tussen onderzoekers mogelijk 

maakt.

De veranderende aard van de onderzoekspraktijk in de humaniora maakt een inter-

nationale digitale infrastructuur dringend noodzakelijk. Tegelijkertijd dienen zich door 

de ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie opwindende nieuwe 

mogelijkheden aan voor het gebruik van zo’n infrastructuur. DARIAH zal bijdragen aan 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van geesteswetenschappelijk onderzoek door:

ervoor te zorgen dat gezochte gegevens gemakkelijk te vinden en goed toegankelijk  •

zijn;

innovatieve interpretatietools beschikbaar te maken voor de bredere onderzoeksge- •

meenschap;

gegevens voor de lange termijn te bewaren voor verdere analyse; •

instrumenten en datasets uitwisselbaar te maken door standaardisatie. •

Een voorstel voor een voorbereidingsproject voor DARIAH ter grootte van 3,5 miljoen 

euro werd door Brussel goedgekeurd. In het voorstel, waarin DANS optreedt als coördi-

nator, worden de strategische, financiële, bestuurlijke, logistieke, juridische en technische 

fundamenten voor DARIAH gelegd. Het voorbereidende project heeft tot doel om:

een businessplan voor de opzet en exploitatie van DARIAH op te stellen;1. 

een consortium te verbinden aan de constructie en exploitatie van DARIAH;2. 

een juridische regeling te maken die de rechten en plichten van de verschillende soor-3. 

ten DARIAH-partners en de mogelijkheid voor het opnemen van nieuwe partners om-

schrijft;

voldoende financiële steun te vinden voor de opbouw en exploitatie van DARIAH.4. 

Aanvankelijk hebben vier organisaties in Frankrijk (CNRS: Adonis), Duitsland (MPG: Max 

Planck Digitale Bibliotheek), Nederland (KNAW-NWO: DANS) en het Verenigd Koninkrijk 

(Arts and Humanities Data Service, nu Centrum voor E-research in the humanities CeRch) 

de krachten gebundeld en het plan opgesteld voor DARIAH. In de loop van 2007 nam het 

aantal partners toe tot veertien in tien Europese landen. Datacentra in andere Europese 

landen zullen in de komende jaren tot DARIAH toetreden.

1 European Strategy Forum on Research Infrastructures, European Roadmap for Research Infrastruc-
tures, Report 2006. Zie: http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm
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html xmlns=”http://www.
w3.org/2007/xhtml”> 
<head> <title>Europe n 
Social Survey - Wel-
come....</title> 
<meta name=”title” 
content=”Welcwelcome” 
/> <metaname=”author” 
content=”index” /> 

3.6 Nog twee Europese projecten: CESSDA en CLARIN

De Council of European Social Science Data Archives 

(CESSDA) heeft in 2007 subsidie gekregen in het kader 

van het zevende Framework Programma (FP7) van de 

Europese Unie. In een twee jaar durend voorbereidend 

project wordt onderzocht op welke manier de CESSDA 

infrastructuur verbeterd kan worden op technologisch 

en organisatorisch gebied, zodat de data uit alle Euro-

pese landen beter toegankelijk worden voor interna-

tionaal vergelijkend onderzoek. DANS participeert in 

drie werkpakketten binnen dit project: ontwikkeling 

van een technische infrastructuur voor data harmoni-

satie, toegang tot statistische data, en mogelijkheden 

van GRID technologie.

Het project Common Language Resources and Tech-

nology Infrastructure (CLARIN) heeft als doel een infra-

structuur te bouwen voor taalhulpbronnen in Europa. 

Onderzoekers kunnen met behulp van deze infrastruc-

tuur toegang krijgen tot een grote verscheidenheid 

aan talig materiaal. Niet alleen de taalkunde heeft hier 

profijt van, de infrastructuur is ook bedoeld voor on-

derzoek in de andere geesteswetenschappen. CLARIN 

heeft in 2007 zijn echte kickoff nog niet gehad. Wel is 

in december een grondleggende bijeenkomst in Lund 

geweest, waarin de resultaten van enkele eerdere pro-

jecten werden verzameld om te gebruiken in CLARIN. 

Het ging daarbij met name om persistent identifiers en 

metadataschema’s. DANS was hier vertegenwoordigd 

met twee personen. DANS is lid van CLARIN, en staat 

klaar om de eigen inspanningen op taal- en tekstge-

bied met die van CLARIN te coördineren.
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3.7 MIXED tegen dataverlies door verouderde software

Het research and development-project MIXED (Migration 

to Intermediate XML for Electronic Data) van DANS, ge-

financierd door het Ministerie van OCW (PRIMA/Senter-

Novem), heeft als doel het probleem van dataverlies door 

softwareveroudering aan te pakken. Archieven zijn ge-

noodzaakt hun data mee te laten migreren met de toe-

passingen waarmee ze zijn gemaakt. Dit is een kostbaar 

proces, en moeilijk te beheersen. MIXED definieert een ap-

plicatieneutraal formaat voor sommige soorten data, voor-

al voor data in tabellen (spreadsheets, databases, statische 

data). Bij dit formaat ontwikkelt MIXED conversiesoftware, 

in de vorm van plug-ins per bestandsformaat. Deze plug-ins 

converteren data, wanneer ze worden opgenomen in het 

archief, van applicatieformaten naar het neutrale formaat. 

Wanneer data uit het archief worden opgevraagd, worden 

ze door de plug-ins geconverteerd naar bestandsformaten 

naar keuze van de gebruiker.

In het verslagjaar is er een framework gebouwd, plus 

enkele conversieplug-ins. Daarnaast is de MIXED methode 

van slimme migratie gepresenteerd in het veld. Contac-

ten zijn gelegd met het UK Data Archive, en zij hebben 

een conversie ontwikkeld die als plugin binnen MIXED kan 

functioneren. MIXED is op bezoek geweest bij de Open 

Data Foundation, en het MIXED idee is gepresenteerd op 

de iPRes conferentie in Beijing. Bij het afsluiten van 2007 is 

MIXED halverwege, de resterende tijd is bedoeld om meer 

plug-ins te ontwikkelen, het tussenformaat te vervolma-

ken, internationale samenwerking te intensiveren, en de 

MIXED software open source aan te bieden. MIXED zal 

een succes zijn als blijkt dat archieven het framework aan-

grijpen om duurzaamheidsconversies uit te voeren, zeker 

als ze zelf missende conversies schrijven en publiceren als 

MIXED plugin. Op deze manier kan MIXED de best practi-

ces van bestandsconversies vergaren en beschikbaar maken 

aan elke partij die zijn data duurzaam wil opslaan.
Migration to Intermediate XML for Electronic Data
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3.8 Geografische data in de geesteswetenschappen

Het project Alfa-Geo heeft als doel het gebruik van 

geodata binnen de geesteswetenschappen te sti-

muleren. Het wordt mede gefinancierd door het re-

gieorgaan ‘Ruimte voor Geoinformatie’ (RGI), duurt 

twee jaar en wordt afgesloten op 31 december 2008. 

Naast een aantal workshops en symposia bestaat Alf-

aGeo uit een inventarisatie van het gebruik van en de 

behoefte aan Geodata. Ook wordt er een boek ge-

maakt waarin alfa-wetenschappers illustreren welke 

mooie dingen er gedaan kunnen worden met geoda-

ta en GIS-systemen. Binnen AlfaGeo wordt een drie-

tal ‘Kleine Data Projecten’ uitgevoerd (KDP, zie ver-

derop) waarbij uiteraard het gebruik van geodata 

bij onderzoek in de geesteswetenschappen centraal 

staat.

3.9 GRID-archivering

DANS is via het Virtual Laboratories for e-science 

(VL-e) project betrokken bij de uitvoering van het Big 

Grid project. Grid computing biedt enorme moge-

lijkheden voor data-archivering op zeer grote schaal 

en wordt over het algemeen gezien als een noodza-

kelijke technologie om de grote hoeveelheden on-

derzoekdata te kunnen opslaan en ontsluiten die op 

dit moment worden gegenereerd voor de lange ter-

mijn. Binnen Big Grid is DANS bezig met het opdoen 

van kennis en ervaring op het gebied van grid tech-

nologie zodat het een ambassadeursrol voor grid-

technologie kan vervullen binnen de alfa- en gam-

mawetenschappen. Verder heeft DANS verschillende 

experimenten uitgevoerd met de opslag van over-

vloedige hoeveelheden data op het grid.
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3.10 NCDD: Samenwerken voor duurzaamheid

Het probleem van digitale duurzaamheid is sectoroverschrij-

dend. Het speelt bij archieven, bibliotheken, onderzoekinstellin-

gen, de nationale en plaatselijke overheid, bij erfgoedinstellin-

gen en musea. Daarom is het van belang om dat probleem op 

nationaal niveau in kaart te brengen, verantwoordelijkheden af 

te stemmen en samen kennis en expertise te ontwikkelen. DANS 

en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben in dat licht het initia-

tief genomen om een Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid 

(NCDD) op te richten. De NCDD is een stichting volgens Neder-

lands recht. De NCDD heeft tien leden: 

DANS  •

De Koninklijke Bibliotheek •

Het Nationaal Archief •

Het Instituut voor Beeld en Geluid •

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, •

De samenwerkende drie technische universiteiten (3TU),  •

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,  •

de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder- •

zoek (NWO), 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken,  •

SURF  •

en één geassocieerd lid (Digitaal Erfgoed Nederland). 

De missie van de NCDD bestaat uit het waarborgen van 

duurzame toegankelijkheid tot digitale data in Nederland. De 

activiteiten van de NCDD moeten bewerkstellingen dat Neder-

land over vijf jaar beschikt over een stabiele organisatorische en 

technische infrastructuur voor digitale informatie. Daarnaast zal 

de Coalitie een wezenlijke rol vervullen als katalysator en geza-

menlijk aanspreekpunt. De Coalitie werkt nauw samen met de 

overheid.
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3.11 Kleine dataprojecten

DANS steunt ieder jaar een aantal zogenaamde Kleine Data-

projecten, gericht op het beschrijven en toegankelijk maken 

van belangrijke datasets, haalbaarheidsstudies, pilots en ver-

kenningen op het gebied van nieuwe manieren van archi-

veren of toegankelijk maken van onderzoeksdata. In 2007 

werden zes kleine dataprojecten succesvol gerealiseerd:

Met de subsidie voor het project ‘Jeugd en cultuur’ kon- •

den de gegevens van het ‘Jongeren en Cultuur’ project 

(voorheen ‘School en Cultuur’) worden gedocumenteerd 

en gearchiveerd volgens DDi normen. Aanvragers: Dr. 

Ineke Nagel en Prof. dr. Harry Ganzeboom (Faculteit der 

Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam)

Met het project ‘Odyssee aangepakt!’ is ervaring opge- •

daan met het duurzaam digital archiveren van de be-

langrijkste documententatievorm bij een archeologische 

opgraving: de analoge veldtekening. Aanvrager: Prof. 

dr. Harry Fokkens (Faculteit der Archeologie, Universi-

teit Leiden).

De bijdrage uit de KDP-pot voor een DVD bijlage bij het  •

boek 'Reflecting Visual Ethnography, Using the Camera 

in Anthropological Research’ was een welkome aanvul-

ling op de totaal-financiering van het project. Aanvra-

ger: Dr. E. de Maaker (Universiteit Leiden).

Het project ‘Ontsluiting OSA Arbeidspanel’, zorgde voor  •

financiering van een aantal activiteiten dat nodig was 

om het panel verantwoord te ontsluiten. Aanvrager: 

Prof. dr. P. Ester (OSA, Tilburg).

Met het project ‘Explonatory notes for the wage indi- •

cator data’ werd het mogelijk extra documentatie aan 

deze data toe te voegen. Aanvrager: Prof.dr. Kea Tij-

dens (Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies 

(AIAS)

Tenslotte maakte het project ‘Koppeling tussen oplei- •

dingsclassificaties’ het mogelijk om een informatiesy-

steem gevuld met opleidingsclassificaties te bouwen.

14



4 Archiefaanwinsten

4.1 CBS-data gratis

Op 1 januari 2007 kwamen alle via DANS toegankelijke CBS-data 

gratis beschikbaar voor onderzoekers. Aan het eind van het jaar 

werden ook enkele basisbestanden van het Kadaster (Topografi-

sche Dienst) gratis toegankelijk voor onderzoeksdoeleinden. 

4.2 Normen en waarden gearchiveerd

Met het door NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

gefinancierde project ‘Panel Study of Social Dynamics in the Ne-

therlands’ zijn in het verslagjaar afspraken gemaakt over het ar-

chiveren en beschikbaar stellen van de data. De gegevens van 

de eerste wave van deze longitudinale dataverzameling op het 

gebied van sociale cohesie, waarden en normen en ongelijk-

heid zullen via DANS beschikbaar komen in het najaar van 2009, 

twaalf maanden na afronding van het veldwerk, onder de con-

ditie ‘Open Access’. 

4.3 Groter bereik voor WOoN-gegevens via DANS EASY

De data van het Woon Onderzoek Nederland 2006 van het mi-

nisterie van VROM werden toegankelijk via EASY. Het bestand is 

voor iedereen gratis: het ministerie van VROM heeft besloten om 

ook aan niet-overheidspartijen geen kosten te berekenen voor 

de levering van data uit WoON. 

VROM laat al ruim veertig jaar onderzoek verrichten naar 

woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het 

Regeringsbeleid op het gebied van wonen. De laatste releases 

kunnen via DANS EASY worden aangevraagd en gedownload. 

In WoON zitten de gegevens van ruim 65 duizend Nederlanders 

die zijn geïnterviewd in maart 2006, waarvan ruim 40 duizend 

voor het landelijke onderzoek dat de opvolger is van het voor-

malige WoningBehoefteonderzoek en de Kwalitatieve Woning-

registratie. 

Ook voorheen waren de data uit het WoningBehoefteonder-

zoek beschikbaar voor geïnteresseerde onderzoekers via het We-

tenschappelijk Statistisch Agentschap, maar VROM en DANS ver-

wachten nu veel meer onderzoekers te kunnen bereiken. 
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4.4 Juridische onderzoekdata naar DANS

Met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-

tiecentrum van het ministerie van Justitie werden af-

spraken gemaakt voor het archiveren en toegankelijk 

stellen van data. Dit centrum besloot in het verslagjaar 

zijn onderzoeksdata onder te brengen in het DANS-

archief, met als argumenten de specialistische kennis 

van DANS over duurzaam archiveren van data en de 

gemakkelijke beschikbaarheid van de data voor onder-

zoekers via DANS EASY. Het WODC verwacht elk jaar 

tussen de twaalf en twintig datasets uit eigen onder-

zoek bij DANS te archiveren. Het gaat daarbij om data 

die niet privacygevoelig zijn. In december 2007 werd 

de officiële overeenkomst tussen het WODC en DANS 

ondertekend.

4.5 Nationaal kiezersonderzoek

De data van het Nationaal Kiezersonderzoek uit 2006 

(NKO 2006) zijn in 2007 via DANS beschikbaar geko-

men. Het NKO is een groot onderzoek onder auspiciën 

van de Stichting Kiezers Onderzoek Nederland (SKON) 

dat sinds de jaren ‘70 steeds wordt uitgevoerd in het 

jaar waarin Tweede-Kamerverkiezingen worden ge-

houden. In metingen voor en na de verkiezingen wor-

den respondenten ondervraagd naar hun kiesgedrag 

en politieke participatie, verwachtingen ten aanzien 

van de regering, vertrouwen in de politiek en percep-

tie van maatschappelijke problemen. Doordat delen 

van de vragenlijst door de jaren heen herhaald worden 

is er sinds 1971 een schat aan data verzameld die zich 

bij uitstek leent voor longitudinaal onderzoek. Alle be-

standen zijn via DANS EASY beschikbaar.
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Wie bewerkt de Wikipedia?
gebruikers is ook op te vragen welke 

teksten ze nog meer bewerkten. 

Wikidashboard is één voorbeeld 

van programma’s die Wikipedia 

pagina’s op die manier analyseren. 

Een ander voorbeeld is de Wikipedia 

Trust Coloring Demo, die zichtbaar 

maakt welke deel van een artikeltekst 

afkomstig is van auteurs van wie de 

Wikipedia-teksten lang blijven staan 

(dus volgens hun mede-auteurs be-

trouwbaar zijn). Dergelijke analyses 

zijn mogelijk omdat alle bewerkin-

gen in Wikipedia worden gelogd, 

zodat per woord bekend is wie het 

heeft geplaatst. (PB)

http://wikidashboard.parc.com/      http://trust.cse.ucsc.edu/

www.huygensinstituut.knaw.nl
/epub/egmond/egmondnl.html

www.dbnl.org/tekst/

wits009brie01_01/

www.kb.nl/projectdagbladen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie 
van Justitie brengt voortaan jaarlijks zijn datasets in de categorie Open Access onder bij 
het DANS (Data Archiving and Networked Services). Daartoe hebben beide instellingen 
onlangs een overeenkomst getekend.

een goed gebruik dat je je onderzoek 

open stelt voor verificatie. Dat kan op 

deze manier’.

DANS-directeur dr. Peter Doorn 

verwacht dat meer publieke instellin-

gen en zelfstandige bestuursorganen 

het voorbeeld van het WODC zullen 

volgen. ‘Met het Kadaster zijn er 

vergevorderde gesprekken. Met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, 

het Sociaal-Cultureel Planbureau en 

Het WODC verwacht elk jaar tussen 

de twaalf en twintig datasets uit eigen 

onderzoek bij DANS te archiveren 

met behulp van het archiveringssy-

steem DANS EASY. Het gaat daar-

bij om data die niet privacygevoelig 

zijn. Dr.Ir. Sunil Choenni, hoofd 

Statistische Informatievoorziening 

en Beleidsanalyse van het WODC, 

noemt de deskundigheid die al door 

DANS is opgebouwd als reden voor 

de stap. ‘Je kunt zoiets natuurlijk ook 

zelf proberen op te zetten, maar als 

dat al is gedaan door een partij die 

daarin is gespecialiseerd, kan je daar 

beter gebruik van maken’. Ook de 

gemakkelijke beschikbaarheid voor 

onderzoekers vindt Choenni een 

voordeel: ‘In de wetenschap is het 

het ministerie van VROM hebben we 

al een overeenkomst. Zo kunnen we 

voor veel meer publieke instellingen 

en zelfstandige bestuursorganen deze 

functie vervullen’. Tot voor kort kwa-

men databestanden van overheidsin-

stellingen vaak beschikbaar via het 

Wetenschappelijk Statistisch Agent-

schap, dat in DANS is opgegaan. 

‘Maar dan kostte het altijd geld en veel 

tijd en inspanning’, aldus Doorn.

Onderzoekcentrum ministerie van Justitie 
stelt data beschikbaar via DANS

De verheugde ondertekenaars van de overeenkomst

e-data&research jrg. 2, nr. 3



5 Verkenningen

Er werden data-inventarisaties gestart of voortgezet op de  

gebieden psychologie, visuele cultuur, taal & tekst en geodata. 

5.1 Academische psychologie: disciplinegerichte aanpak

De inventarisatie van de academische psychologie moest inzicht 

opleveren in de behoeften van academisch werkzame psycho-

logen op het gebied van archiveren, beschikbaar stellen en her-

gebruiken van data. Die behoefte bleek binnen onderdelen van 

de academische psychologie te bestaan, alsmede de bereidheid 

om data systematisch (centraal) te archiveren en ter beschik-

king te stellen voor hergebruik. Een disciplinegerichte aanpak 

en nauwe samenwerking met de psychologen zullen het beste 

resultaat sorteren, werd ook geconcludeerd. Het rapport, dat in 

2008 wordt gepubliceerd, geeft ook aanbevelingen over – hoe 

een vervolg te geven aan deze inventarisatie.

5.2 Visuele cultuur in de wetenschap

In 2007 is ook, in de vorm van een Klein Data Project, een inven-

tarisatie afgerond van het gebruik van informatietechnologie 

door wetenschappers op het gebied van de visuele cultuur. Het 

ging om een elektronische enquête door een onderzoeker die 

deel uitmaakt van de Werkgroep Visuele Cultuur. De enquête is 

opgesteld in de vorm van open vragen en heeft een heterogeen 

eindresultaat opgeleverd. De mate waarin wetenschappers bij-

voorbeeld gebruik maken van informatietechnologie varieert 

van het ‘normale’ gebruik van internet tot het gebruik speciale 

data-analysetools. In mei 2007 is een studiedag georganiseerd 

waarop een aantal voorbeelden van het gebruik van informa-

tietechnologie werd gedemonstreerd.

Het is de bedoeling dat het eindverslag van de inventari-

satie wordt verwerkt tot een publicatie die het probleemge-

bied in kaart brengt en aanbevelingen bevat voor verbetering 

van de data-infrastructuur voor onderzoek op het gebied van  

Visuele Cultuur.
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5.3 Taal en tekstdatabanken in kaart gebracht

Het project ‘Inventarisatie Taal- en Tekstdatabanken in Nederland’ moet 

leiden tot aanbevelingen voor de creatie, het gebruik en de duurzame 

bewaring van taal- en tekstdatabanken in Nederland. Het is begonnen 

in het verslagjaar en moet voltooid zijn in 2008. Daartoe worden de be-

staande databanken geïnventariseerd. Ook worden de gebruikerswen-

sen van de Nederlandse taal- en letterkundigen ten aanzien van mo-

gelijke verbeteringen in de infrastructuur van dit onderzoeksgebied in 

kaart gebracht.

De belangrijkste werkzaamheden zijn het realiseren van deze inven-

tarisatie, in samenwerking met CLARIN, en het afnemen van diepte-in-

terviews met een aantal toonaangevende onderzoekers. De bevindingen 

zullen worden gepubliceerd en in een workshop bediscussieerd.

5.4 Geodata naar betere infrastructuur

Er  blijkt een toenemende vraag te zijn naar geodata voor onderzoek 

vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Door het grote aan-

tal producenten, aanbieders en gebruikers van zulke data is het aanbod 

echter onoverzichtelijk en de toegang voor wetenschappelijk onderzoe-

kers vaak lastig. Via een aantal ‘geoprojecten’ en voorbereidingen voor 

studiedagen heeft DANS in 2007 een begin gemaakt met de concrete 

verbetering van de data-infrastructuur voor geodata. 

5.5 Data duurzaam vindbaar maken

DANS begon dit jaar ook met de implementatie van een infrastructuur 

voor persistent identifiers. Het internet maakt het mogelijk voor onder-

zoekers om materiaal eenvoudig beschikbaar te maken voor medeonder-

zoekers. Links naar dit materiaal resulteren echter nog te vaak in ‘Page 

not found’ meldingen, doordat het materiaal naar een andere locatie not found’ meldingen, doordat het materiaal naar een andere locatie not found’

is verhuisd. Dit komt de efficiëntie en de integriteit van de wetenschap 

niet ten goede. Persistente identifiers kunnen dit probleem verhelpen 

door wetenschappelijk materiaal duurzaam te identificeren en de actu-

ele locatie ervan te registreren in een centraal register. Wanneer het ma-

teriaal verhuist kan de nieuwe locatie hier worden bijgewerkt zodat de 

referentie intact blijft. In samenwerking met het SURFShare programma 

is DANS gestart met het implementeren van een infrastructuur voor per-

sistent identifiers. Binnen deze infrastructuur zullen alle academische ar-

chieven in Nederland hun materiaal identificeren en lokaliseerbaar ma-

ken. In een later stadium zal deze infrastructuur worden gekoppeld aan 

die van de Nationale Bibliotheken.



DANS is een initiatief van NWO en KNAW
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DANS en CBS

5.6 Symposia

DANS organiseerde in 2007 zes wetenschappelijke 

symposia rond verschillende belangrijke dataverza-

melingen. 

Het symposium ‘Multi-actor data in survey-on-

derzoek’ in samenwerking met de universiteit van 

Tilburg besteedde aandacht aan methodologische 

en inhoudelijke mogelijkheden en moeilijkheden 

van multi-actor data. In maart werd samen met het 

Ministerie van VROM een informatiemiddag gehou-

den om onderzoekers wegwijs te maken in de com-

plexe dataverzameling van het Woon Onderzoek Ne-

derland (WoON 2006) en hen te inspireren tot het 

gebruik van dit bestand.

Samen met de werkgroep Visuele Cultuur en het 

Huizinga Instituut besteedde DANS aandacht aan de 

mogelijkheden van het gebruik van schilderkunst, fo-

tografie, film en andere visuele media in het onder-

wijs aan studenten in de Geesteswetenschappen.

Het inzichtelijk maken of analyseren van ruimte-

lijke variatie in historische veranderingen met behulp 

van Geografische Informatie Systemen (GIS) stond op 

het programma van een studiedag in samenwerking 

met de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica 

(VGI)

De data van de European Social Survey (ESS) ston-

den centraal op een studiedag in samenwerking met 

Prof. dr. Harry Ganzeboom van de Vrije Universiteit 

Amsterdam.

In samenwerking met het CBS werd het boek

Twee eeuwen Nederland geteld, geproduceerd en 

op een conferentie gepresenteerd. Dat was ter afslui-

ting van de digitalisering van de Nederlandse Volks-

tellingen. 
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5.7 Bredere basis voor kwartaaltijdschrift e-data&research

Het kwartaalblad e-data&research over data en onderzoek in de alfa- en gammawe-

tenschappen, verschijnt sinds 2006 op initiatief van DANS en het instituut is ook nu 

nog een belangrijke deelnemer. Van dit kwartaalblad werden in 2007 volgens ver-

wachting vier nummers uitgebracht. 

Er kwamen twee nieuwe deelnemers bij. DANS, het Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis (IISG), de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica (VGI) en 

het Huygens Instituut (HI) waren dat al. In 2007 sloten de Koninklijke Bibliotheek (KB) 

en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zich aan. Het aantal abonnees is daar-

door  ook behoorlijk toegenomen. De webversie werd verbeterd door toevoeging van 

een zoekfunctionaliteit.
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Kwartaalblad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen

Jaargang 2 nummer 3 / 1 december 2007

VGI Innovatieprijs 2007 naar erf-goed.be

BIG GRID ook voor alfa’s en gamma’s

Onderzoekers van verschillende dis-

ciplines krijgen hoe langer hoe meer 

de beschikking over zeer grote, uit-

gebreide datasets. De methoden en 

technieken voor het verzamelen van 

data, zij het via detectoren in een 

opstelling of via digitalisering of 

surveys, worden steeds accurater en 

efficiënter. Dat brengt echter ook pro-

blemen mee. Hoe werk je met data 

die omvangrijker zijn dan de harde 

schijf in je computer?

Het BIG GRID project, dat op 

17 september zijn officiële launch-

event beleefde in het Amsterdamse event beleefde in het Amsterdamse event

Science Park, moet onderzoekers 

de middelen te geven om met zulke 

grote databestanden te werken. Het is 

een samenwerkingsverband tussen 

de stichting Nationale Computerfa-

ciliteiten NCF, het nationaal instituut 

voor subatomaire fysica NIKHEF en 

het Nederlands Bioinformatica cen-

trum NBIC. Het gaat om het opzetten 

van een zogenaamde grid-computer, 

waarmee zeer grote hoeveelheden 

data kunnen worden opgeslagen en 

verwerkt.

Vooraanstaande onderzoekers 

gaven tijdens het event hun visie op event hun visie op event

de mogelijkheden van het BiG Grid 

binnen hun verschillende disciplines. 

Wetenschappelijk medewerker Kors 

Bos van het NIKHEF wist bijvoor-Bos van het NIKHEF wist bijvoor-Bos van het NIKHEF wist bijvoor

beeld te melden dat de ATLAS detector 

in de nog niet in werking zijnde Large 

Hadron Collider, de nieuwe deeltjesHadron Collider, de nieuwe deeltjesHadron Collider -

versneller bij Genève, nu al grote hoe-

veelheden data door kan geven aan het 

grid. Vanaf de zomer van 2008 zal de 

detector ongeveer 320 Megabyte per 

seconde aan wetenschappelijke data 

opleveren, en daarmee de noodzaak 

scheppen voor een gridsysteem met 

een enorme opslagcapaciteit. Ook 

het LOFAR project (low frequency 

array) zal behoefte hebben aan zeer 

veel opslagcapaciteit en verwer-veel opslagcapaciteit en verwer-veel opslagcapaciteit en verwer

kingskracht, aldus Hanno Holties, 

hoofd van de systeemgroep van de 

stichting Astronomisch Onderzoek 

in Nederland ASTRON. Waar de 

beta’s petabytes genereren, produce-

Ook onderzoekers in de alfa- en gammawetenschappen kunnen gebruik gaan maken 
van de infrastructuur die het BIG GRID biedt, zo bleek bij de lancering medio september 
in Amsterdam.

ren de alfa’s en gamma’s inmiddels 

terabytes aan data. Directeur Peter 

Doorn van DANS gaf aan dat het 

grid door onderzoekers in de huma-

niora en de sociale wetenschappen 

ook wordt gebruikt. In Engeland 

bijvoorbeeld door het eSocial Science 

Centre en in Duitsland in het Text 

Grid project. Vooral taalkundigen 

zien perspectief in gridtoepassingen. 

De mogelijkheden om simulaties en 

complexe bewerkingen op data uit te 

voeren zijn ook voor niet-beta’s zeer 

interessant, aldus Doorn. DANS 

experimenteert al met het grid voor 

het duurzaam opslaan van data. Via 

DANS kunnen alfa’s en gamma’s 

van de grid-infrastructuur gebruik 

maken: rutger.kramer@dans.knaw.

nl. (Rutger Kramer)

Het binnenste van de Atlas detector in aanbouw bij de Large Hadron Collider van CERN in Genève.

ce
rn

www.biggrid.nl 

Het Vlaamse erfgoedproject ‘erf-goed.be’ is de winnaar geworden van de VGI innovatieprijs 
2007. Donderdag 11 oktober is in Antwerpen de prijs uitgereikt aan de bedenkers van het 
project. De VGI innovatieprijs wordt jaarlijks toegekend op initiatief van de Vereniging voor 
Geschiedenis en Informatica.

Ruim zeshonderd nieuwe lezers
Met ingang van dit nummer wordt 

e-data&research ook verspreid bij re-

laties van het Centrum voor Beleids-

statistiek van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS). Het CBS en 

de Koninklijke Bibliotheek (KB) zullen 

zich als stakeholder aansluiten bij de 

groep instituten en organisaties die 

ervoor zorgen dat e-data kosteloos 

kan worden verspreid (zie colofon, 

p.7). Vooruitlopend op het formeel 

beklinken van de toetreding heeft 

zich van beide instituten een redac-

teur bij het redactieteam gevoegd. Ivo 

Gorissen versterkt de redactie vanuit 

het CBS en Marcel Ras vanuit de KB. 

Net zoals de circa 6,5 duizend ‘oude’ 

ontvangers van e-data&research, dat 

inmiddels anderhalf jaar verschijnt, 

kunnen ook de nieuwe ontvangers 

zich uitschrijven als ze geen prijs 

stellen op toezending. Voor zulke 

berichten, maar ook voor nieuwe 

inschrijvingen van onderzoekers of 

studenten en voor adreswijzigingen 

is het adres: edata@dans.knaw.nl. 

Gegevens Woononderzoek VROM voortaan 
verzameld door CBS en gratis beschikbaar 
Het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek gaat volgend jaar de gegevens 

verzamelen voor het Woononder-

zoek Nederland 2009. Dat kwam het 

bureau overeen met het ministerie 

van VROM, dat dit en soortgelijk on-

derzoek al veertig jaar laat verrichten. 

Tot nu toe werd voor het omvangrijke 

survey-onderzoek een commerciële 

partij in de arm genomen. Volgens 

projectleider Willem Relou kon het 

ministerie uiteindelijk geen weer-

stand bieden tegen de claim van het 

CBS dat het de aangewezen partner 

zou zijn voor dergelijk onderzoek van 

het Rijk. Er moesten nog wel de no-

dige afspraken worden gemaakt over 

de uitvoering van het survey en over 

de beschikbaarstelling, aldus Relou. 

Vervolg op pagina 6 

De website van erf-goed.be

 www.vgi-online.nl/

Directie en stafafdelingen van het 
bedreigde Britse data-instituut 
AHDS worden ondergebracht bij het 
Londense King’s College. Andere 
onderdelen vechten nog voor hun 
voortbestaan.

Academische psychologen hebben 
geen traditie op het gebied van 
archiveren. Moet het ervan komen? 
DANS verkende de behoeften en 
mogelijkheden. In sommige onder-
zoekrichtingen blijkt belangstelling 
te bestaan. 

Directeur Pearl Dykstra van de 
Netherlands Kinship Panel Study 
over relaties tussen generaties, de 
charme van harde cijfers, de combi-
natie van kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek en de weg naar interna-
tionale vergelijkingen.

Het Maatrichtse instituut UNU-ME-
RIT doet onderzoek naar innovatie 
op technisch, organisatorisch en 
sociaal gebied, legt directeur Soete 
uit in een nieuwe aflevering van de 
rubriek Focus.

De VGI organiseerde een studiemid-
dag over onderzoek onder gebrui-
kers van erfgoed-ict: zit de consu-
ment erop te wachten?

w
ie

be
 k

ie
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De jury koos erf-goed.be uit vier kan-

didaten. Genomineerd waren ook de 

website Zicht op Maastricht, IJsfon-

tein voor hun toepassing Muiderslot, 

en de Internet Academie Leeuwar-

den voor het e-tsjerke project. De vier 

genomineerden presenteerden hun 

project op een studiemiddag over 

digitaal erfgoed van de Vereniging 

voor Geschiedenis en Informatica. 

De jury die de prijs toekende sprak 

waardering uit voor de vier projecten 

‘die alle op een heel andere manier in-

novatief genoemd kunnen worden’. 

Zicht op Maastricht biedt volgens 

de jury ‘een prachtige, ambitieuze 

en complete biografie van een stad 

met veel (multimedia) informatie 

op verschillende niveaus. De inter-

actives van de Muiderslot routes 

zijn knap ontwikkeld en versterken 

de beleving van de fysieke omgeving 

door creatief gebruik van technolo-

gie, zonder daarop echter de nadruk 

te vestigen. Voor het probleem dat 

gebouwd erfgoed vaak niet gemak-

kelijk opengesteld kan worden voor 

bezoekers, levert e-tsjerke een inven-

tieve oplossing van geautomatiseerd 

toegangsbeheer op afstand’. 

De jury koos voor erf-goed.be omdat erf-goed.be omdat erf-goed.be

het project verschillende technolo-

gieën als tagging, rss, flickr, social 

networking, flickrmaps heeft benut 

voor een site waarvan de inhoud ge-

heel door gebruikers wordt geleverd. 

‘De vormgeving is eenvoudig en direct 

te doorgronden, de site stimuleert 

mensen materiaal te verzamelen over 

erfgoed in hun eigen omgeving, en 

staat bovendien toe dat dit materiaal 

weer in andere toepassingen gebruikt 

wordt. Dit alles is bereikt met mini-

male inzet van middelen’. 
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6 Bedrijfsvoering

6.1 Personeel

In 2007 is het aantal personeelsleden met dienstverband 

gestegen van 20 naar 24 medewerkers. Omdat DANS 

haar werkzaamheden organiseert in projecten is beslo-

ten om de medewerkers te laten tijdschrijven. Halverwe-

ge 2007 is het programma Timesheet geïmplementeerd. 

Alle productieve en niet-productieve uren worden nu 

vastgelegd. 

6.2 Kantoorruimte 

DANS vertoonde in het verslagjaar een sterke groei ten 

opzichte van vorig jaar. Er is dan ook tijdelijk extra kan-

toorruimte gehuurd. Het MIXED project kon vanaf 1 ja-

nuari 2007 beschikken over extra kantoorruimte binnen 

het Borneo-gebouw van NWO, waar ook DANS zelf is ge-

huisvest. De omvang van het MIXED projectteam nam in 

2007 toe met acht personen.

6.3 Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE)

Mede op verzoek van DANS heeft de KNAW een risico-

inventarisatie en -evaluatie (RIE) laten uitvoeren waar-

van het plan van aanpak in 2007 is goedgekeurd. Gezien 

de moderne huisvesting en de werkzaamheden binnen 

DANS kwam de nadruk vooral te liggen op werkplekin-

richting. Alle bureaus zijn makkelijk in hoogte verstel-

baar, bij aanschaf van nieuwe stoelen is vooral gelet op 

zitcomfort en instelbaarheid; daarnaast zijn de monitors 

in hoogte verstelbaar. In november heeft ergonoom Iwan 

Kind van het bedrijf Ergonomics de werkplekken onder-

zocht en medewerkers van advies voorzien.

6.4 Vernieuwingsimpulsen voor de organisatie

DANS besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en 

educatie van het personeel via functioneringsgesprek-

ken (tweemaal per jaar), voortgangsgesprekken (twee 

maal per jaar) en gesprekken over ‘persoonlijke ontwik-

kelingsplannen’. Om het functioneren te verbeteren wor-

den coaching en opleidingen aangeboden. 

Om de ontwikkeling van de organisatie als geheel 

te bevorderen maakt DANS gebruik van de methodiek 

van de zogenaamde ‘AEM-Cubes’ van Peter Robertson. 

In het proces van geboorte, groei, aftakeling en vernieu-

wing – grafisch weergegeven met de bekende S-curve – 

staren organisaties zich vaak blind op hun huidige suc-

ces. De noodzaak van vernieuwing wordt dikwijls te laat 

onderkend en gebrekkig in beleid omgezet. Het instru-

ment van de AEM-Cube, dat de concepten Attachment, 

Exploratie en (complexiteits-) Maturiteit samenbrengt, 

biedt een antwoord op die problematiek. Voor een nog 

jonge organisatie als DANS, die functioneert in een snel 

veranderende context van wetenschapsbeoefening en in-

formatie- en communicatietechnologie, is voortdurende 

veranderbaarheid een vereiste.

6.5 Communicatie: aandacht voor doelgroepen

In 2007 is op basis van de nieuwe strategienota ook een 

nieuw communicatieplan opgesteld en gepresenteerd, 

waarin de acties voor 2008-2010 staan geformuleerd. Het 

accent wordt enerzijds gelegd op grootschalige, algeme-

ne communicatie zoals door middel van het kwartaalblad 

e-data&research en de website, anderzijds juist op klein-

schalige doelgroepencommunicatie, gericht op specifieke 

disciplines en interessegroepen. Communicatie via het in-

ternet zal hier een belangrijke rol in spelen.
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6.6 Wisseling van uitgeverij

DANS maakte voor de uitgave e-data&research, voor zijn eigen publicaties en voor promotiemateriaal 

gebruik van de diensten van de KNAW-uitgeverij Edita. Deze is echter in 2007 door de KNAW opgehe-

ven in het kader van een interne reorganisatie. Dit heeft ertoe geleid dat DANS is overgestapt naar de 

eveneens aan de KNAW gelieerde uitgeverij Aksant (http://www.aksant.nl/) en gebruik is gaan maken 

van de diensten van freelance vormgeefster Ellen Bouma (http://www.ellenbouma.nl/).

6.7 Stuurgroep DANS

De stuurgroep bestond in 2007 uit vier leden:

Drs. Annemarie Bos, directeur gebied Geesteswetenschappen, NWO 

Dr. René Jongerius, directeur bedrijfsvoering, KNAW 

Dr. Theo Mulder, directeur Onderzoek, KNAW 

Dr. Renee van Kessel-Hagesteijn, directeur gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen, NWO 

6.8 De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

De WAR is in maart 2007 volledig op sterkte gekomen met de toetreding van taalkundige Prof. dr. ir. 

Louis C.W. Pols. Het reglement voor de WAR is in 2007 vastgesteld en er is een begin gemaakt met de 

interim zelfevaluatie van DANS 2008. De WAR had eind 2007 de volgende samenstelling:

Prof. dr. Pieter Hooimeijer (voorzitter) – Universiteit Utrecht

Dr. Martin Bossenbroek – Koninklijke Bibliotheek

Dr. Wim van Nunspeet – Centraal Bureau voor de Statistiek

Dr. Ineke Stoop – Sociaal Cultureel Planbureau

Prof. dr. Jan Luiten van Zanden – Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Universiteit 

Utrecht

Prof. dr. ir. Louis C.W. Pols - Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. J.J.A. Thomassen – Universiteit Twente
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BijlagenTijdsinzet onderzoek, onderwijs en collecties 2007 2006 2005

Personele inzet voor onderzoek
Onderzoeksinzet – totaal (fte’s)

waarvan vast
waarvan tijdelijk, excl. promovendi
waarvan promovendi

 
1,85
1,65
0,20
0,00

 
1,40
0,40
1,00
0,00

 
1,20
1,20
0,00
0,00

Personele inzet voor onderwijs
Onderwijsinzet – totaal (fte’s)

 
0

 
0

 
0,2

Personele inzet voor collecties
Inzet collectietaken – totaal (fte’s)

waarvan collectievorming
waarvan beheer en ontsluiting
waarvan dienstverlening

 
15,35
1,70
9,35
4,30

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Personele inzet Consultancy 
Consultancy totaal

waarvan vast
waarvan tijdelijk

 
2,05
2,05
0,00

 
 
 
 

 
 
 
 

Gastonderzoekers
Inkomende gastonderzoekers/fellows (aantal)
Uitgaande gastonderzoekers/fellows (aantal)

 
0
0

 
 
 

 
 
 

Leerstoelen
Gewone  leerstoelen – bezoldigd (aantal)
Gewone leerstoelen – onbezoldigd (aantal)
Bijzondere leerstoelen (aantal)
Tijdsinzet onbezoldigde en bijzondere leerstoelen (fte’s)

 
0
0
0
0

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wetenschappelijke en overige output 2007 2006 2005

Wetenschappelijke publicaties
Artikelen in ‘refereed journals’ – totaal

waarvan impactfactor ≥ 20
waarvan 10 ≤ impactfactor < 20
waarvan impactfactor < 10

Artikelen in ‘non-refereed journals’
Boeken

waarvan proefschriften
waarvan monografieën
waarvan geredigeerde bundels, congres proceedings

Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings

 
4
 
 
 
2
4
 
 
4
4

 
2
 
 
 
0
3
 
2
1
7

 
0
 
 
 
0
4
1
 
3
0

Begeleiding promovendi
Begeleide interne (afgeronde) promoties – totaal

waarvan als 1e begeleider
waarvan als medebegeleider

Begeleide externe (afgeronde) promoties – totaal
waarvan als 1e begeleider
waarvan als medebegeleider

 
0
 
 
0
 
 

 
0
 
 
0
 
 

 
0
 
 
0
 
 

Vakpublicaties
Recensies
Overige vakpublicaties

 
 
1

 
 
0

 
 
2

Wetenschappelijke voordrachten
Wetenschappelijke voordrachten en lezingen

waarvan als invited en/of keynote speaker
waarvan als selected speaker

overig

 
15
8
 
7

 
17
10
4
3

 
17
11
 
6

Wetenschappelijke bijeenkomsten
Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut 
(congressen, symposia, workshops, etc.)

waarvan met overwegend nationale deelnemers
waarvan met overwegend internationale deelnemers

 
4
4
0

 
4
4
0

 
2
2
0
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Instituutspecifieke output 2007 2006 2005

Bezoekers website unieke bezoekers
DANS
eDNA
Nederlandse Volkstellingen
Amsterdams Kooplieden
Nationale rekeningen
EASY

162.899
70.011
33.476
42.844
2.469
8.550
5.549

 154.664
80.650
32.254
31.367
2.070
8.323

-

 61.010
8.500
1.729

37.848
1.758

11.175
-

Webpagina’s geraadpleegd
DANS
eDNA
Nederlandse Volkstellingen
Nationale rekeningen
EASY (dataset hits)

2.008.441
1.158.712

247.103
503.590
37.453
61.583

1.573.059
835.313
288.274
410.605
38.867

-

621.721
115.148
82.197

369.581
54.795

-

Datasets gedownload
Nesstar
ICPSR
Steinmetz (inclusief CBS bestanden)

18.412
652
168
394

1.017
416
152
449

742
143

-
599

EASY - files gedownload
waarvan - Humanities
waarvan - Sociale sciences
waarvan - Behavioral sciences
waarvan - Socio-cultural sciences
waarvan - Life sciences and Medicine
waarvan - overig

17.198
2.468
4.895
1.628
7.658

245
304

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Datasets geraadpleegd
Nesstar
Volkstellingen (of gedownload)
Nationale rekeningen (of gedownload)
eNHDA (of gedownload)

658.347
4.559

641.847
5.612
6.329

21.200
11.000

-
-

10.200

2.222
222

-
-

2.000

Datasets gedocumenteerd
NHDA
Steinmetz 
eDNA
EASY (incl. conversie)

4.374
15
42

2.593
1.724

308
 
 

308
-

274
 

72
202

-

Bijlagen
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Data Archiving and Networked Services (DANS)

Postadres 
Postbus 93067
2509 AB Den Haag 

Bezoekadres 
Gebouw Borneo
Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag 

www.dans.knaw.nl
info@dans.knaw.nl
Telefoon 070 349 44 50 
Fax 070 349 44 51

DANS is een instituut van KNAW en NWO 




