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Inleiding 

1.1 Missie en organisatie

DANS heeft als missie om voor de alfa- en gammawe-

tenschappen de blijvende toegankelijkheid te garande-

ren van digitale onderzoeksbestanden. Dat doet DANS 

onder toezicht van een stuurgroep, samengesteld uit 

leden van de directies van de Nederlandse organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Ko-

ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

(KNAW). Daarnaast is er de Wetenschappelijke Advies-

raad (WAR) die de directeur inhoudelijk adviseert (zie 

hoofdstuk 7). 

De organisatiestructuur is in 2008 aangepast aan de 

groei van de organisatie. Halverwege het jaar zijn drie 

duidelijk gedefinieerde werkeenheden samengesteld 

met ieder een eigen coördinator. De overlegstructuur 

werd aangevuld met een Management Team, bestaan-

de uit directie en de drie coördinatoren. Deze opzet 

bleek zeer effectief. 

Er is een vervolg gegeven aan de kwaliteitsborging 

van diensten. Een kwaliteitsmanager ICT-ontwikkeling 

doet sinds begin 2008 met succes zijn werk, de proce-

dures voor projectmanagement zijn vastgelegd, een sy-

steem is ontwikkeld en getest om projecten te volgen 

en op tijd bij te sturen. In het verslagjaar werden met 

iedere medewerker twee functioneringsgesprekken en 

twee voortgangsgesprekken gehouden. Tachtig pro-

cent van de medewerkers heeft een Persoonlijk Ont-

wikkelingsplan opgesteld.

Onder de DANS-medewerkers werd een werktevre-

denheidsonderzoek gehouden door bureau Satisaction. 

Zij blijken in hoge mate tevreden over het werk en de 

werkomstandigheden. Het gemiddelde rapportcijfer te-

vredenheid werk is een 8,0 en dat is significant hoger 

dan het landelijk gemiddelde van 7,2 (zie ook 6.3).

1.2 Werkgebied en strategie

DANS streeft naar een zo open mogelijke toegang tot 

wetenschappelijke gegevensbestanden. Het instituut 

archiveert databestanden duurzaam en helpt onder-

zoekinstellingen om datzelfde te doen. DANS levert 

ook databestanden aan onderzoekers en bevordert 

samenwerkingsprojecten met en tussen onderzoeks-

groepen. DANS is partner in Europese en andere inter-

nationale dataorganisaties, zodat gegevensbestanden 

uit het buitenland gemakkelijk te verkrijgen zijn voor 

Nederlandse onderzoekers. Het instituut adviseert en 

verleent diensten op het gebied van duurzaam databe-

heer, formuleert garanties voor datakwaliteit, duide-

lijke voorwaarden voor datagebruik en heldere criteria 

voor digitale databewaarplaatsen. 

DANS concentreerde zijn werkzaamheden in 2008 

op de doelen uit het strategisch plan en het werkpro-

gramma, beide in het voorafgaande jaar vastgesteld. 

In de loop van het jaar werd besloten de ambities op 

onderzoekgebied te beperken tot research & develop-

ment ondersteunend aan de primaire dienstverlenen-

de taken. 

In januari 2008 vond de eerste midterm review 

van DANS plaats door de WAR. Deze concludeerde 

dat DANS in korte tijd veel heeft bereikt en de missie 

heeft weten uit te werken in een scala van succesvol-

le activiteiten. Veel institutionele, financiële en fysieke 

barrières zijn geslecht waardoor meer digitale onder-

zoeksgegevens online toegankelijk zijn dan ooit tevo-

ren. De WAR noemt ook een aantal verbeterpunten, 

waaronder het op orde brengen van de personele be-

zetting, het aanbrengen van meer focus in de activitei-

ten en het scherper profileren van de rol van DANS als 

intermediaire organisatie in het werkveld door com-

munities van onderzoekers te ondersteunen.

DANS heeft op verschillende manieren gehoor gege-

ven aan deze aanbevelingen. De organisatieaanpas-

singen ten gevolge van de personele ontwikkeling zijn 

1
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beschreven in de vorige paragraaf. Meer focus werd 

aangebracht door prioriteit te geven aan projecten 

die de strategische doelen uit het meerjarenbeleidplan 

2007-2010 dichterbij brengen en passen bij de kernta-

ken van DANS. De acquisitie en uitlevering van data 

via het EASY systeem namen toe en het systeem werd 

technisch en functioneel verbeterd.

DANS droeg bij aan de vorming van communi-

ties van wetenschappers met gedeelde databehoef-

ten in diverse wetenschapsvelden. Dat gebeurde door 

de uitvoering van dataprojecten, door symposia over 

datacollecties of thema’s te organiseren, door op het 

web zichtbaar te maken wie geïnteresseerd is in welke 

data, door dataverkenningen uit te voeren, door voor-

stellen voor virtuele collaboratories te ondersteunen. 

De contacten met het veld in de maatschappij- en ge-

dragswetenschappen werden versterkt via tijdelijke 

detachering van onderzoekers.
DANS-medewerkers kerst 2008
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Ontwikkelingen in 
2008 

2.1 Datakeurmerk

Het Datakeurmerk dat DANS heeft opgezet om de be-

trouwbaarheid van repositories te meten en te vergro-

ten, kreeg in 2008 een internationaal karakter. Er werd 

een Editorial Board samengesteld met experts uit on-

der meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland. Deze board heeft als taak om de komen-

de twee jaar de overgang te begeleiden van het data-

keurmerk als zuivere DANS-aangelegenheid naar een 

constellatie waarin een community het verder draagt. 

De eerste zes assessments ter verkrijging van het keur-

merk werden onder verantwoordelijkheid van deze 

nieuwe board uitgevoerd. Ook DANS voldoet nu aan 

het Datakeurmerk.

2.2 Samenwerking SURF

De samenwerking in het kader van het SURF-Share pro-

gramma loopt voor beide partijen voortreffelijk. Het 

werk aan Persistent Identifiers – duurzame verwijzers 

naar objecten op internet – is één van de speerpunten 

van het Knowledge Exchange overleg, een internatio-

naal gremium waarin onder meer SURF en JIS (UK) zit-

ting hebben. In het Europese project Driver2 verzorgde 

DANS een geslaagde implementatie van het nog jonge 

concept enhanced publications. Bij een enhanced pu-

blication worden onderzoeksdata, onderzoeksinfor-

matie en wetenschappelijke publicaties naadloos met 

elkaar verbonden. 

Er is een nauwe samenwerking opgezet speciaal op ju-

ridisch gebied, waar de data-kennis van DANS gecom-

bineerd kan worden met de kennis van SURF op het 

terrein van publicaties. DANS en SURF hebben samen 

de Workshop Stimuleren en Belonen georganiseerd, 

over het verbeteren van de randvoorwaarden bij het 

produceren van onderzoeksdata. De workshop leverde 

een verslag en aanbevelingen op. Inmiddels wordt er 

halfjaarlijks overlegd, waarbij het management van zo-

wel SURF-Share als DANS aanwezig is.

2.3 ICT Research & Development

Met drie full-time medewerkers, drie part-time mede-

werkers en een viertal ingehuurde krachten is de Soft-

ware Development Groep (SDG) uitgegroeid tot een 

belangrijk onderdeel van DANS. De SDG is verantwoor-

delijk voor de ontwikkeling van software voor alle pro-

jecten binnen DANS die met ICT te maken hebben. 

Er wordt een centraal gecoördineerde aanpak nage-

streefd die het delen van informatie en het efficiënt 

plannen van inzet mogelijk maakt  zonder in te leveren 

op de flexibiliteit. 

2

Medewerkers Software Development Groep
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Het afgelopen jaar heeft de SDG een groot aantal in-

terne en externe projecten op ICT-gebied ondersteund, 

zoals HASH, Nl-GIS en Driver2. Dat leverde prachtige 

eindresultaten en tevreden klanten op. Bovendien dra-

gen de opgeleverde systemen bij aan de opbouw van 

de Nederlandse Data Infrastructuur, hetzij als proof-of-

concept, hetzij als enterprise systeem waarvan externe 

gebruikers direct gebruik kunnen maken.

Intern heeft de groep een belangrijke ontwikkeling naar 

professionalisering doorgemaakt door zich te richten op 

ontwikkelingsinstrumenten als Maven (voor het auto-

matisch laten verlopen van intergration builds), Subver-

sion en communicatiesystemen als Trac wikis. De agile 

ontwikkelmethode van DANS, waarbij het gewenste re-

sultaat en de weg ernaartoe gaandeweg worden bijge-

steld, is verder geperfectioneerd en heeft zich bij menig 

project bewezen als flexibel en betrouwbaar.

2.4 ICT-Infrastructuur

De huidige aandachtsgroep Infrastructuur heette in 

2008 nog ICT Beheer. Deze groep besteedt aandacht 

aan bedrijfstechnologie en kantoorautomatisering. De 

relatie met de afdeling Informatisering en Automati-

sering (I&A) van de KNAW, onze technische partner in 

ICT-zaken, ontwikkelt zich van informeel naar zake-

lijk. Zo is vanuit de groep een Service Level Agreement 

voorbereid die in 2009 wordt geratificeerd. De aan-

dachtsgroep beperkt zich zoveel mogelijk tot functio-

neel beheer en applicatiebeheer van de systemen die 

DANS heeft ontwikkeld, terwijl het systeembeheer aan 

I&A wordt overgelaten. 

De opslagcapaciteit van het DANS-archief is in het 

verslagjaar gegroeid van tien naar achttien TeraByte. 

Om verdere schaalvergroting te realiseren wordt het 

DANS opslagconcept opnieuw tegen het licht gehou-

den. Ook hierin is I&A onze partner, die onze opslagbe-

hoefte integreert met die van de gehele KNAW. 

In 2008 is er ook een persistent-identifier service in de 

lucht gebracht. 

Onze gevirtualiseerde infrastructuur is een goede 

stap op weg naar de mogelijkheid om toepassingen te 

ontwikkelen die toegang hebben tot de gearchiveerde 

data. Daarmee kunnen we stappen zetten om het pro-

bleem van het archiveren van data met hun tools aan 

te pakken. DANS ontwikkelt daarvoor modellen, die in 

in de komende tijd ook echt nodig zullen zijn voor pro-

jecten waaraan wordt meegewerkt, met name in de 

e-humanities. Een voorbeeld is het geleerdenbrieven-

project van het Huygens Instituut. Zie ook 3.5.

Factsheet Persistent Identifier: www.dans.knaw.nl/content/over-dans/
informatie-over-dans/factsheets

http://www.dans.knaw.nl/content/over-dans/informatie-over-dans/factsheets
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Projecten in 2008

3.1 Archeologisch archief EDNA naar 
hoger niveau

Het project e-depot Nederlandse archeologie II levert 

momenteel een zeer belangrijke bijdrage aan de Ne-

derlandse archeologie, die veel verder gaat dan het 

digitaal beschikbaar maken van reeds beschikbare on-

derzoeksrapporten en grote datasets. De ontplooide 

activiteiten en de daarbij behorende contacten met ar-

cheologische instellingen zorgen voor een groeiende 

belangstelling. Het belang en de mogelijkheden van 

digitale informatievoorziening in de archeologie wor-

den steeds meer erkend. Er zijn structurele veranderin-

gen op gang gekomen, die meebrengen dat bedrijven, 

overheden en universiteiten zich heroriënteren op kan-

sen en kosten. Principiële en praktische discussies, vaak 

voortkomend uit de dagelijkse werkzaamheden in het 

EDNA II-project, worden nu breed en vaak gevoerd. 

Elektronische informatievoorziening, waarbij het e-de-

pot maar een onderdeel is, wordt nu als een integraal 

onderdeel van de archeologie gezien.

3.2 Een historisch webportaal voor 
gemeentelijke data

Het Nederlands Geografisch Informatiesysteem (NlGIS) 

biedt een webtoepassing waarmee historici regionale 

variatie in Nederlandse gemeentelijke gegevens zicht-

baar kunnen maken.

NlGIS is dus een gereedschap dat de ruimtelijke 

component van historisch onderzoek versterkt. Regio-

nale variatie in gemeentelijke gegevens kan fraai wor-

den gevisualiseerd met behulp van een geografisch 

informatiesysteem. Voor historische data is dat een stuk 

lastiger, omdat de gemeentelijke indeling herhaalde-

lijk is veranderd. In het NlGIS project wordt gebouwd 

aan een eenvoudig te bedienen webtoepassing welke 

die visualisatie wel mogelijk maakt. Onderzoekers kun-

nen gemeentelijke data uit de periode 1812-2000 bin-

nenhalen, zichtbaar maken en dan de met behulp van 

NlGIS gemaakte kaart weer downloaden.

3.3 DARIAH

DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts 

and Humanities) is één van de vier voorstellen voor on-

derzoekinfrastructuren op de ESFRI Roadmap (Europe-

an Strategy Forum on Research Infrastructures) waarin 

DANS deelneemt. DANS is de coördinator van DARIAH. 

Een grotendeels door Brussel gefinancierd voorberei-

dingsproject ging officieel van start in oktober 2008 

met een vruchtbare kick-off meeting in Den Haag. 

KNAW-directeur en DANS-stuurgroeplid Theo Mulder 

KNAW-directeur Mulder bij de aftrap van DARIAH

3
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deed de aftrap met een inleiding, waarin hij de KNAW-

ideeën voor computational humanities introduceerde.  

Alle veertien partners uit tien Europese landen waren 

vertegenwoordigd. 

DARIAH heeft de ambitie om één ingang te bieden 

tot vrijwel alle digitale onderzoeksdata op het gebied 

van arts and humanities in Europa; toegang voor Ne-

derlandse onderzoekers tot data elders in Europa (en 

de rest van de wereld) – en toegang voor buitenlandse 

onderzoekers tot Nederlandse data. Veel data zullen 

onder Open Access-licenties toegankelijk zijn, online 

doorzoekbaar en direct te downloaden. Daarnaast zal 

DARIAH:

de toepassing van breed geaccepteerde standaarden  •

en best practices bevorderen

expertise bieden op alle aspecten van  • digital scholar-

ship

als ruimte fungeren voor experiment en innovatie  •

in samenwerking tussen onderzoekers van uiteenlo-

pende disciplines

In de preparatory phase worden demonstrators ont-

wikkeld op ten minste twee deelterreinen van de hu-

maniora: de archeologie en de historische letterkunde. 

De archeologische bronnen van Europa worden bijeen-

gebracht en toegankelijk gemaakt in het ARENA-por-

taal (Archaeological Records of Europe – Networked 

Access), dat nu al materiaal uit zes Europese landen 

bevat. Ook worden gedigitaliseerde collecties van ma-

nuscripten uit de DARIAH-partnerlanden virtueel bij-

eengebracht, waarbij geavanceerde tools voor de 

analyse daarvan beschikbaar komen. Het voorberei-

dingsproject zal tot eind 2010 duren.

3.4 CESSDA

DANS heeft in 2008 een substantiële bijdrage gele-

verd aan het voorbereidend project om de infrastruc-

tuur van de Council of European Social Science Data 

Archives (CESSDA) zowel technisch als organisatorisch 

te verbeteren. Dit project wordt gesubsidieerd in het 

kader van het zevende Kaderprogramma (Framework 

Program, FP7) van de Europese Unie. 

DANS heeft een bijdrage geleverd in drie werkpak-

ketten binnen dit project. In 2008 lag de nadruk op het 

inventariseren van state-of-the-art-technologieën en 

methoden voor de harmonisatie van data, aanbevelin-

gen voor een betere toegang tot statistische data en 

verkennen van de mogelijkheden van GRID-technolo-

gie voor de sociale wetenschappen. In de tweede fase 

van het twee jaar lopende project (2009) worden deze 

verkenningen en aanbevelingen opgenomen in een or-

ganisatorische en technische blauwdruk die leidend zal 

zijn voor de beoogde nieuwe CESSDA-infrastructuur. 

De CESSDA-Board laat zich rondleiden in het Centre Pompidou, Parijs, april 2008
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3.5 CLARIN

Het infrastructuurproject 

ClARIN (Common lAngu-

age Resources and techno-

logy INfrastructure, www.

clarin.eu) is bedoeld om 

taalkundige bronnen op Europese schaal beschikbaar te 

maken voor de alfawetenschappen. Ook dit programma 

wordt gefinancierd vanuit het zevende Kaderprogram-

ma (Framework Program, FP7) van de Europese Unie. 

Voor DANS is aansluiting bij ClARIN een gelegenheid 

om zijn programma van activiteiten op het gebied van 

taal en tekst te structureren. 

Op 17 maart vond de kick-off bijeenkomst plaats 

in Nijmegen, met aandacht voor de programma’s en 

werkpakketten. DANS neemt deel in de werkpakket-

ten 2 (Technical Infrastructure, WP2) en 5 (language 

Resources and Tools overview, WP5). In WP2 heeft 

DANS bijgedragen aan een document over de structuur 

van CLARIN centers, waarbij elementen uit de aanpak 

van het Datakeurmerk vruchtbaar bleken: een typo-

logie van toekomstige ClARIN-centra plus een self-

assessment om de eigen plek daarin te vinden. DANS 

heeft aan dat self-assessment meegedaan en is op weg 

om een goed gedefinieerde rol in ClARIN te spelen. 

Met het oog op WP5 heeft DANS zijn project Inventari-

satie Taal- en Tekstdatabanken (TTDB) zo ingericht dat 

de resultaten daarvan kunnen worden opgenomen in 

de registratie die ClARIN wil opzetten voor Europese 

bronnen op het gebied van taal en tekst. Aan het eind 

van 2008 waren er 55 Nederlandse bronnen aangemeld 

op die lijst, welke nog verder zal groeien.

Ook het project ‘Geleerdenbrieven’ van het Huy-

gens Instituut, waarin DANS een werkpakket gaat 

uitvoeren, is belangrijk voor ClARIN en omgekeerd. 

Immers, het projectdoel kan alleen maar worden ge-

realiseerd door taaltechnische gereedschappen in te 

zetten, en het resultaat zal een collaboratory zijn met 

internet als basis, een bron die ook op de ClARIN infra-

structuur te gebruiken moet zijn. Verwacht wordt dat 

dit verband in 2009 zichtbaar zal worden.

3.6 MIXED tegen dataverlies door 
verouderde software 

File-formaten kunnen behoorlijk in de weg staan tus-

sen data en gebruikers, vooral als er veel tijd tussen 

creatie en gebruik zit. Ze zijn namelijk vaak gesloten 

en toepassingsgebonden en daarmee snel veroude-

rend. Om dit probleem te overwinnen wordt bij MIXED 

software ontwikkeld die een binnenkomend databe-

stand meteen naar een welgekozen XMl-schema con-

verteert, genaamd SDFP (Standard Data Formats for 

Preservation). Het project heeft hiertoe een raamwerk 

met conversieplugins opgeleverd. De resterende loop-

tijd van het project, tot aan het eind van 2009, wordt 

besteed aan het productierijp maken en toevoegen 

van meer plugins. MIXED heeft zich beperkt tot data 

in spreadsheets en databases, maar beschikt ook over 

conversie van SPSS naar ASCII, verpakt als MIXED-plu-

gin. Daarmee bewijst het dat deze aanpak gemakke-

lijk uit te breiden is naar andere soorten data en hun 

formaten.

3.7 Geografische data in de 
geesteswetenschappen

Onderzoeksgegevens met een ruimtelijke component, 

geodata, kregen in 2008 extra aandacht. Bij het regie-

orgaan Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) heeft DANS 

subsidie verkregen voor het project ‘Alfa-geo’ om het 

Migration to Intermediate XML for Electronic Data

Factsheet MIXED: www.dans.knaw.nl/content/over-dans/
informatie-over-dans/factsheets

http://www.dans.knaw.nl/content/over-dans/informatie-over-dans/factsheets
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gebruik van geodata en geografische informatiesyste-

men (GIS) in de geesteswetenschappen te stimuleren. 

Het project had vier speerpunten. Het eerste om-

vatte een tweetal studiedagen. Eén daarvan had 

betrekking op het gebruik van geografische infor-

matiesystemen bij historisch onderzoek. De andere, 

‘Geodata op de kaart gezet’, bracht aanbieders en we-

tenschappelijke gebruikers van geodata bij elkaar. 

Het tweede speerpunt bestond uit het uitvoeren 

van een drietal Kleine Dataprojecten (KDP), waarmee 

onder meer een informatiesysteem kon worden voor-

zien van een GIS-interface. Het derde speerpunt was 

een enquête waarin onderzoekers uit de alfa- en gam-

mawetenschappen gevraagd is naar hun gebruik van 

GIS en geodata, alsmede hun wensen op dit gebied. 

De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘Gebruik 

en mogelijkheden van geografische data in de alfawe-

tenschappen’. Ten slotte – het vierde speerpunt – heeft 

een groot aantal vooraanstaande wetenschappers me-

dewerking verleend aan een boek over GIS en geodata, 

dat in 2009 onder de titel Tijd en Ruimte zal verschij-

nen. 

3.8 NCDD

Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en DANS is 

in 2008 de stichting Nationale Coalitie Digitale Duur-

zaamheid (NCDD, www.ncdd.nl) opgericht. Doel van 

de stichting is om een organisatorische en technische 

infrastructuur tot stand te brengen die ervoor zorgt 

dat digitale bestanden ook op lange termijn bruikbaar 

blijven. De stichting heeft op dit moment tien leden 

afkomstig uit de wetenschappelijke, archief-, biblio-

theek- en cultureel erfgoedwereld. De NCDD is een 

onafhankelijke organisatie die wordt gefinancierd uit 

bijdragen van de leden. De kennis en informatie over 

digitale duurzaamheid wordt vrij beschikbaar gesteld, 

zodat ervaringen kunnen worden gedeeld. Eén van de 

eerste activiteiten van de NCDD is een brede verken-

ning van de risico’s van verlies van digitaal materiaal 

in de publieke sector. Deze wordt in 2009 uitgevoerd, 

waarbij een medewerker van DANS de inventarisatie 

van de sector wetenschap voor zijn rekening neemt.

3.9 Kleine dataprojecten

In 2008 zijn verschillende kleine dataprojecten (KDP’s) 

afgerond en nieuwe begonnen. Kleine dataprojecten 

zijn bedoeld voor het beschrijven en toegankelijk ma-

ken van één of meer belangrijke datasets. De maximaal 

toe te kennen subsidie vanuit DANS is tienduizend 

euro. Eén  van de voorwaarden is het Open Access toe-

gankelijk maken van de data via EASY. In 2008 werd 

onder meer MAPS afgesloten, ter ontsluiting van ma-

nuscriptkaarten in samenwerking met het Nationaal 

Archief. Dit project leverde een projectplan op in het 

kader van het Alfa-Geo project. De website voor de Da-

tabase Hebreeuwse Oude Testament in samenwerking 

met de Werkgroep Informatica van de Vrije Universi-

teit werd afgerond. Dit project biedt een uitgebrei-

de taalkundige toegang tot de Hebreeuwse bijbel. In 

2008 werd met de volgende KDP’s begonnen: Harmo-

nisatie Intermediair Beste Werkgevers data 2001-07, in 

samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, en 

Soundbites uit Vervlogen Tijden in samenwerking met 

het Meertens Instituut.
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3.10 EASY on Fedora

In het project EASY On Fedora (EOF) wordt gewerkt 

aan een verbetering van EASY. Fedora, de archiverings-

software van Fedora-commons (niet te verwarren met 

het linux besturingssysteem) maakt het mogelijk he-

terogene collecties data op een veilige en schaalba-

re manier te archiveren. Het doel van het EOF-project 

is, naast een belangrijke upgrade van het bestaande 

EASY, een verbeterde en makkelijk uit te breiden ar-

chief infrastructuur te ontwikkelen waarop verschillen-

de portalen kunnen worden gebouwd of gebaseerd.

3.11 DRIVER II

Het Europese project DRIVER II 

(Digital Repository Infrastruc-

ture Vision for European Re-

search), dat wordt gefinancierd 

vanuit het zevende Kaderpro-

gramma (Framework Program, FP7) van de Europese 

Unie, bouwt een netwerk van interdisciplinaire Open 

Access repositories. DANS is bij dit project betrokken 

voor de ontwikkeling van verrijkte publicaties: pu-

blicaties die direct zijn gelinkt met de eigen onder-

zoeksdata. Hiervoor heeft DANS samen met KNAW 

Onderzoekinformatie een demonstrator gebouwd die 

de mogelijkheden en de problemen identificeert om 

de discussie tussen onderzoekers, beleidsmakers en 

ontwikkelaars te stimuleren. Daarnaast onderzoekt 

DANS samen met de Koninklijke Bibliotheek en 3TU, 

het samenwerkingsverband van de drie technische uni-

versiteiten, hoe verrijkte publicaties duurzaam kunnen 

worden gearchiveerd.

3.12 Het European Social Survey (ESS)

Op 13 november 2008 organiseerde DANS 

in samenwerking met NWO en de Vrije Uni-

versiteit voor de tweede maal een workshop 

over de gegevens van de European Social 

Survey (ESS), met als thema ‘Nederland in 

Vergelijkend Perspectief’. NWO financiert de 

Nederlandse deelname aan het ESS en prof. 

Harry Ganzeboom van de Vrije Universiteit is 

de nationaal coördinator.

Het ESS wordt tweejaarlijks in meer dan 

vijfentwintig Europese landen op volledig 

vergelijkbare manier uitgevoerd. De gege-

vens zijn al kort na verzameling voor alle onderzoekers 

vrij beschikbaar. Inmiddels zijn drie afleveringen (2002-

2004-2006) verschenen, die samen een schat aan zowel 

internationaal als in de tijd vergelijkbare zijn gegevens 

bevatten. 

De workshop was bedoeld om onderzoekers de ge-

legenheid te geven onderling praktische informatie uit 

te wisselen over het gebruik van de ESS-databestanden. 

Onderzoekers die gebruik maken van ESS-gegevens 

doen dit doorgaans met een internationaal vergelijkend 

doel. Aan de deelnemers werd daarom gevraagd in 

hun presentaties bijzondere aandacht te besteden aan 

de positie van Nederland in vergelijkend perspectief.  

De proceedings van de workshop verschijnen in de 

loop van 2009 als publicatie in de reeks DANS Sympo-

sium Publications.

3.13 Data Infrastructure for the Social 
Sciences (DISS)

DANS werkte in 2008 met succes aan een voorstel voor 

een nieuwe data-infrastructuur voor de sociale weten-

schappen (DISS). Dit voorstel werd als enige sociaal-we-

tenschappelijke project opgenomen op de Nationale 
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Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten1. 

Het vormt een voortzetting van het eerdere Datapact, 

in samenwerking met het gebied MaGW van NWO, het 

Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal-Cul-

tureel Planbureau. 

Het hoofddoel van DISS, het bieden van een beter 

inzicht in maatschappelijke veranderingen en de con-

sequenties daarvan voor bestuur en beleid, wordt ge-

deeld door alle betrokken partijen en krijgt vorm in 

fundamenteel en beleidsgericht wetenschappelijk on-

derzoek. Het voorstel omvat drie werkpakketten: Sur-

veys, Methodologie en Disseminatie.

Het werkpakket Surveys is bedoeld om de bestaan-

de statistische data over personen en huishoudens een 

belangrijke kwaliteitsimpuls en een efficiëntere vorm 

te geven. Door de hogere kwaliteit en efficiency zal het 

gebruik van de gegevens voor wetenschap en beleid 

sterk worden bevorderd. Het werkpakket richt zich zo-

wel op face-to-face-dataverzameling als op andere ma-

nieren van dataverzameling door middel van surveys.

Een goede data-infrastructuur vereist voortdurende 

evaluatie van de gebruikte methoden, bijstelling, mo-

dernisering en herziening, nieuwe experimenten en 

een permanent flankerend onderzoeksprogramma. 

Kern van een goede data-infrastructuur zijn goede 

data die effectief, economisch en snel gebruikt kun-

nen worden om beslissingen te onderbouwen en eva-

lueren. Dit is het aandachtsgebied van het werkpakket 

Methodologie.

Het werkpakket Disseminatie is erop gericht om de 

verspreiding van microdata van het CBS voor weten-

schappelijk onderzoek sterk uit te breiden met behulp 

van remote access. Verdere ontsluiting van de micro-

data, ook door het aantal beschikbare microbestan-

den voor onderzoek uit te breiden, is zeer wenselijk 

voor het wetenschappelijke onderzoek. NWO en CBS 

zijn hierbij belangrijke partijen. Behalve microdata van 

1  www.minocw.nl/wetenschapsbeleid/967/Commissie-Natio-
nale-Roadmap-Grootschalig-Onderzoek.html

het CBS zullen ook microdata van onderzoeksinstituten 

worden aangeboden, zodat een nationaal microdata-

knooppunt ontstaat.

3.14 Kadaster

In november ondertekenden bestuursvoorzitter Dorine 

Burmanje van het Kadaster en adjunct-directeur Henk 

Harmsen van DANS een licentieovereenkomst. Daar-

mee werd een eerder gemaakte afspraak over het ar-

chiveren en beschikbaar stellen van kadasterbestanden 

officieel gemaakt. In universitair onderzoek en in het 

onderwijs bestaat grote behoefte om zonder kosten of 

tijdverlies over geografische data te kunnen beschik-

ken. Kadastergegevens waren tot nu toe wel verkrijg-

baar, maar dat was omslachtig en bracht kosten mee 

tot enkele duizenden euro’s. 

Door de overeenkomst kunnen medewerkers en stu-

denten van universiteiten en hogescholen en van NWO 

en KNAW meteen bij DANS terecht om de gegevens 

kosteloos binnen te halen. 

Op dit moment zijn beschikbaar: Bestand Bodem-

gebruik Nederland, de Kadastrale Kaart met perceel-

indeling, en het TOP10Nl bestand. DANS werkt nu aan 

de verwerving van nog meer Kadasterbestanden die al 

langere tijd op de verlanglijstjes staan van universitai-

re onderzoekers en universiteitsbibliotheken. De over-

eenkomst Kadaster-DANS biedt daartoe de ruimte.
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3.15 AlfaLab

Vijf instituten van de KNAW hebben het initiatief ge-

nomen om de toepassing van digitale methoden en 

technieken in de geesteswetenschappen een impuls te 

geven. Onder de noemer Alfalab werken Huygens In-

stituut, Meertens Insituut, Fryske Akademy, de Virtual 

Knowledge Studio en DANS samen aan een eerste ver-

sie van een online laboratorium waarin geestesweten-

schappelijke data en digitale gereedschappen kunnen 

worden ondergebracht en gebruikt. 

In de eerste fase van het project, die loopt van 2009 

tot en met 2011, worden de bestaande technieken en 

methoden en de beschikbare data en gereedschap-

pen onderzocht. Met behulp van surveys, interviews 

en workshops worden ook de behoeftes en verwach-

tingen van onderzoekers in diverse disciplines in kaart 

gebracht. Type en omvang van het huidige gebruik en 

de mogelijke succesfactoren voor toekomstige impact 

worden daarbij in beeld gebracht en er wordt een eer-

ste online werkomgeving gebouwd waarin digitale 

tekstuele en geografische data en analysegereedschap-

pen worden gedemonstreerd. later kan er uitgebreid 

worden naar andere typen data voor andere discipli-

nes. Workshops voor de beoogde gebruikers zullen 

een aantal voorbeelden opleveren om de validiteit en 

levensvatbaarheid van de geboden oplossingen te de-

monstreren en te verbeteren. De eerste fase leidt tot 

een plan om het project verder uit te bouwen en te 

financieren.

3.16 Persistent Identifiers 

DANS is begonnen met het opbouwen van een nationa-

le persistent-identifier-infrastructuur om onderzoekers 

de mogelijkheid te geven duurzaam aan gedeponeer-

de onderzoeksresultaten te refereren. Het eerste on-

derdeel hiervan, de software, is inmiddels opgeleverd. 

In de loop van 2009 wordt er gewerkt aan twee an-

dere belangrijke onderdelen: beleid en communicatie. 

Een infrastructuur voor duurzaam refereren staat of 

valt met een correct gebruik van persistent identifiers: 

onderzoeksresultaten moeten op de juiste manier wor-

den geïdentificeerd en er moet vervolgens op de juiste 

manier aan worden gerefereerd. Er is inmiddels aan-

sluiting gevonden bij internationale partners om deze 

zaken gezamenlijk aan te pakken. 

3.17 HASH 

Als onderdeel van het door NWO gefinancierde pro-

ject Hub for Aggregated Social History (HASH) bouwt 

DANS een webportaal waar verschillende historische 

databronnen over Nederlandse gemeenten (zoals de 

volkstellingen) eenvoudig kunnen worden doorzocht. 

Dergelijk onderzoek is nu een tijdrovende bezigheid 

omdat de bronnen zijn verspreid over diverse bestan-

den en locaties en omdat deze beperkt zijn gestruc-

tureerd. HASH verzamelt deze bronnen en maakt het 

mogelijk de ontbrekende structuur toe te voegen. Ver-

volgens kan een onderzoeker via het webportaal alle 

bronnen doorzoeken op gemeente, jaartal en onder-

werp. Het resultaat kan vervolgens eenvoudig worden 

gedownload, bewerkt en eventueel (geografisch) wor-

den gepresenteerd via NlGIS (zie 3.2).
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Het archief

4.1 Archiefdiensten

DANS biedt producenten en consumenten van data een 

verscheidenheid aan archiefdiensten. In het verslagjaar 

zijn afspraken gemaakt met verschillende organisaties 

over het archiveren en beschikbaar stellen van data. 

Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport is afgesproken om de interviews van het project 

Getuigenverhalen, een onderdeel van het programma 

Erfgoed van de Oorlog, bij DANS beschikbaar te stellen 

als kerncollectie. In het kader van het twee jaar duren-

de EDNA II project zijn zoveel mogelijk archeologische 

data van de afgelopen tien à vijftien jaar digitaal toe-

gankelijk gemaakt voor de archeologische wereld. 

4.2 Afspraken met opdrachtgevers en 
financiers

DANS benadert instituten, de overheid, opdrachtgevers 

en financiers om in hun contracten een bepaling op te 

nemen over het datamanagement na afloop van de fi-

nanciering en/of opdracht. Onder meer met NWO, het 

Kadaster en enkele ministeries zijn in 2008 zulke con-

tracten afgesloten. NWO neemt steeds vaker in nieu-

we projectvoorstellen een bepaling op die voorschrijft 

dat na afloop van een project onderzoeksdata in een 

Trusted Digital Repository gedeponeerd moet worden. 

De ministeries hebben in de zogenaamde ARVODI mo-

delcontracten een bepaling opgenomen volgens welke 

data van uitbesteed onderzoek bij DANS gedeponeerd 

moeten worden. Geografische gegevens van het Ka-

daster zijn sinds 2007 voor onderzoek en onderwijs aan 

universiteiten en hogescholen direct en zonder kosten 

beschikbaar via DANS (zie ook 3.14).

4.3 Duurzame opslag en data curation

DANS kan de permanente toegang tot onderzoeksda-

ta faciliteren, een rol spelen in de duurzame opslag en 

zorgen voor data curation. Met betrekking tot data cu-

ration zijn er afspraken gemaakt met het Digitaal Pro-

ductie Centrum van de Universiteit van Amsterdam en 

het Hoogheemraadschap Rijnland. Beiden maken digi-

tale afbeeldingen toegankelijk maar besteden de lan-

getermijnarchivering uit aan DANS. 

4.4 Data en tools

Data zijn steeds rijker gestructureerd. Met name in de 

alfa- en gammawetenschappen bestaan ze uit gelaag-

de constellaties van ruw bronmateriaal, annotaties, ver-

rijkingen en interpretaties. De creatie van deze data en 

betekenisvolle toegang ertoe wordt mogelijk gemaakt 

door software tools. Het permanent toegankelijk ma-

ken van zulke data kan problemen geven: het preser-

veren van digitale data is uitvoerbaar tegen redelijke 

kosten maar voor het duurzaam in standhouden van 

de software zijn nog geen kosteneffectieve methoden 

bekend. In 2008 heeft DANS afspraken gemaakt met 

het Emblem project van de Universiteit Utrecht en het 

Polidocs project van de Universiteit van Amsterdam 

om zowel de data te bewaren als de functionaliteit die 

door software tools is toegevoegd. 

4
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Verkenningen 

5.1 Internationale allianties

Naast Europese research infrastructuren zoals DA-

RIAH, CESSDA, ESS en ClARIN heeft DANS zich in 2008 

ook aangesloten bij twee internationale allianties. Eén 

daarvan is de Alliance for Permanent Access (APA) die in 

2006 is opgericht door een aantal nationale bibliothe-

ken en grote wetenschappelijke organisaties2. DANS-

directeur Peter Doorn is als vertegenwoordiger van de 

Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid toegetreden 

tot de board van de Alliance. Doelstelling van de APA 

is to develop a shared vision and framework for a sus-

tainable organisational infrastructure for permanent 

access to scientific information. 

Jaarvergadering APA, Budapest 2008

In 2008 vond de jaarvergadering plaats in Budapest, ter 

gelegenheid van de conferentie ‘Keeping the Records 

of Science Accessible: Can We Afford It?’

Ten tweede heeft DANS zich aangesloten bij de 

International Data Archiving Technology Alliance, die 

in oktober zijn openingsbijeenkomst in de National 

library in Washington DC hield. Deze IDATA verenigt 

een groep innovatieve sociaalwetenschappelijke data-

2 http://www.alliancepermanentaccess.eu

archieven, waaronder DANS, en heeft als doel om na 

te gaan of efficiency- en kwaliteitswinst geboekt kan 

worden door gezamenlijk nieuwe digitale archiefop-

lossingen te ontwikkelen en toe te passen. 

lunchmeeting van de International Data Archiving Techology 
Alliance in de library Of Congress met directeuren van de 
belangrijkste wetenschappelijke data-archieven in de VS, 

Europa, Australië en Afrika.

Eén van de interessantste en meest veelbelovende nieu-

we ontwikkelingen is het Dataverse-project van Harvard 

University. Het Dataverse-systeem maakt het mogelijk 

om netwerken van datacollecties te vormen, waarbij de 

gegevens van iedere Dataverse-deelnemer op de eigen 

website worden gepresenteerd (http://thedata.org/).

5.2 Academische psychologie: 
disciplinegerichte aanpak

Psychologie is een groot terrein binnen het terrein 

maatschappij- en gedragswetenschappen. Al aan het 

eind van 2005 ontstond binnen de DANS-directie het 

idee om na te gaan hoe in dat terrein de stand van za-

ken was op het gebied van databeheer en hergebruik. 

Daarvoor werd in 2006 met een afzonderlijk project 

begonnen, dat medio 2008 kon worden afgesloten. 

De behoefte aan systematisch archiveren van onder-

zoeksdata blijkt wisselend te zijn onder de academi-

sche psychologen. Sommigen hechten er groot belang 

aan, zoals degenen die zich op bijzondere populaties 

richten, die een zeer grote data-output hebben of die 

longitudinaal onderzoek doen. Onder degenen die zich 

op experimenteel onderzoek richten blijkt de behoefte 

daarentegen gering, behalve bij die psychologen die 

5
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zulk onderzoek doen  met een bijzondere populatie 

zoals personen met een aandoening met een lage pre-

valentie. 

Het concept-rapport werd in mei in de begelei-

dingscommissie besproken en daarna in de Weten-

schappelijke Adviesraad (WAR). De commentaren die 

dat opleverde worden verwerkt en een bespreking van 

het verslag met het veld, door de commissie aanbevo-

len, staat op het programma voor 2009.

5.3 Geodata naar betere infrastructuur

Geodata krijgen steeds meer belangstelling van weten-

schappers. Niet alleen door de populariteit van Goog-

le Earth en de mash-ups die er mee gemaakt kunnen 

worden, maar ook door de behoefte aan onderzoek-

gegevens met een ruimtelijke component. Een inventa-

risatie van DANS in het kader van het Alfa-geo project 

(zie ook 3.7) gaf aan dat onderzoekers gebruik willen 

maken van verschillende geodatabestanden, zoals die 

van het Kadaster. In 2008 heeft DANS er voor gezorgd 

dat een aantal van die bestanden voor wetenschappe-

lijk onderzoek gratis ter beschikking komen. Een an-

dere belangrijke bijdrage van DANS aan een betere 

infrastructuur voor geodata is de open source NlGIS 

webservice. Deze maakt het mogelijk om historische 

onderzoekdata op gemeenteniveau op een kaart weer 

te geven. De gegevens kunnen via internet naar de ser-

ver worden gestuurd, waarna de server de gegevens 

verwerkt en toont op een kaart.

5.4 Data duurzaam vindbaar maken

In samenwerking met alle Nederlandse universiteiten, 

NWO, KNAW en SURFfoundation is er een landelijke in-

frastructuur uitgerold voor het registreren en resolven 

van persistent identifiers. Persistent identifiers vormen 

de basis van een data-infrastructuur waarin duurzaam, 

dus zonder linkrot, naar publicaties en data kan wor-

den gelinkt.

Om data duurzaam vindbaar te maken is een tech-

nische infrastructuur onvoldoende. Het is eveneens 

van belang om goede afspraken te maken over waar 

een persistent identifier naar verwijst (metadata, data, 

versies) en wie verantwoordelijk is voor het duurzaam 

toegankelijk houden van deze bronnen. Een ander be-

langrijk aandachtspunt is de communicatie naar data-

producenten, -consumenten en -beheerders over de 

mogelijkheden van persistent identifiers. 

Aansluitend op deze nationale activiteiten heeft 

DANS in 2008 een project geïnitieerd om samen met de 

knowledge exchange partners (SURFfoundation, JISC, 

DEFF, DFG), CNR/RIN (Italië), de Vlaamse overheid en 

de Nationale Bibliotheken van Finland, Duitsland, Zwe-

den, Denemarken en Noorwegen te werken aan het 

verstevigen van de bestaande persistent identifier in-

frastructuur in Europa (zie ook 3.16).

5.5 Kwalitatieve data

Van oorsprong bevat het data-archief van DANS vele 

kwantitatieve datasets. De acquisitie van kwalitatieve 

onderzoeksbestanden heeft echter in 2008 ook een 

flinke groei doorgemaakt. Er is begonnen met het aan-

leggen van een grote interviewcollectie. In maart orga-

niseerde DANS het symposium ‘Interviews uit de Kast‘ 

over het hergebruik van interviewdata door onderzoe-

kers. Daaruit kwamen initiatieven voort op het gebied 

van hergebruik èn acquisitie van interviewdata. DANS 

werkt ook samen met een multidisciplinaire groep on-

derzoekers om op basis van interviewdata van het Ve-

teraneninstituut een verrijkte publicatie tot stand te 

brengen. Aquisitie is ook aan de orde bij het archiveren 

van een groot aantal interviews, zowel transcripties als 

digitale audiobestanden, uit het landelijke project ‘Ge-

tuigenverhalen’ dat getuigenissen van ooggetuigen 

van de Tweede Wereldoorlog samenbrengt.
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Bedrijfsvoering

6.1 Personeel

In 2008 zijn er twaalf medewerkers in dienst gekomen, 

waarvan twee student-assistenten: de dames E. Kraaij-

kamp en A. Palaiologk. Twee nieuwe medewerkers van 

buiten de KNAW-organisatie waren de heren B. Ver-

steeg en A. Bouwens, terwijl mevrouw P. Witkamp 

vanuit de KNAW naar DANS kwam. Zeven nieuw aan-

getrokken collega’s waren de dames M. Piccoli en l. de 

leeuw en de heren G. Khomeriki, I. Sital, E. Indarto, J. 

van Mansum en V. Gilissen.

In hetzelfde jaar zijn veertien medewerkers uit 

dienst gegaan. Onder hen waren één stagiair, de heer 

F. van lunteren, en twee student-assistenten, de heer 

R. Matroos en mevrouw A. Bleeker. Zeven externe me-

dewerkers verlieten DANS: de heren M. den Brieder, 

P. van Prooijen, M. Suijs, M. Plugge, H. Drost en R. van 

lier en mevrouw R. Biharie. Ook waren er drie mede-

werkers met een KNAW-aanstelling die hun toekomst 

elders zochten: de dames C. Voorbrood, E. Willemse en 

M. Balkestein.

Vrouwen en mannen in KNAW-dienst bij DANS 

(inclusief student-assistenten)

Geslacht Aantal %

Man
Vrouw

20
10

67
33

Totaal 30 100

Fte’s ultimo 2008 

Dienstverband Aantal

Vast
Tijdelijk

21
4,9

Totaal 25,9

6.2 Preventie

In 2008 heeft een wisseling plaatsgevonden van de 

personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de be-

drijfshulpverlening. Dirk Roorda en Marion Witten-

berg hebben hun BHV-werkzaamheden beëindigd en 

zijn opgevolgd door Maarten Hoogerwerf en Jan van 

Mansum. Maarten en Jan hebben de introductiecursus 

met succes gevolgd. lucas Pasteuning heeft de herha-

lingsoefening gedaan. Daarnaast is er een extra oefe-

ning geweest met verschillende praktijksituaties. In het 

verslagjaar is ook een ontruimingsoefening gehouden, 

die goed verliep.

Er zijn individuele trainingen gegeven om de risi-

co’s van kantoorwerk te beperken. Zeven medewerkers 

hebben zich hiervoor aangemeld. Het blijft belangrijk 

om aandacht te geven aan een goede werkplekinrich-

ting. Ook bij medewerkers die al eens eerder een trai-

ning hebben gedaan is de noodzaak van herhaling te 

zien.

Medewerkers kunnen nog steeds gebruik maken 

van de fitnessruimte bij NWO. Daarnaast is er de mo-

gelijkheid om een keer per week een stoelmassage te 

ondergaan. DANS biedt ook elke week vers fruit aan. 

6.3 Werktevredenheidsonderzoek

Aan het eind van 2008 is een werktevredenheidsonder-

zoek gehouden. DANS-medewerkers zijn in hoge mate 

tevreden over het werk en de werkomstandigheden, 

zo bleek uit dat onderzoek. Het gemiddelde rapportcij-

fer voor tevredenheid over het werk was een 8.0; dat is 

significant hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,2. 

Medewerkers zijn ook heel tevreden over de werkin-

houd, de werksfeer, de werkdruk, de doorgroeimoge-

lijkheden en de vrijheid in het werk. Op deze aspecten 

zijn er verschillende punten waarop DANS-medewer-

kers significant hoger scoren dan het landelijk gemid-

delde:

6
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Ze zijn er trots op om bij DANS als organisatie te wer- •

ken;

Ze kunnen vrij de eigen mening geven tegen de lei- •

dinggevende over de gang van zaken;

Ze ervaren voldoende mogelijkheden om de eigen  •

loopbaanwensen te verwezenlijken;

Er wordt voldoende aandacht besteed aan de eigen  •

loopbaanontwikkeling;

Ze kunnen de eigen werktijden bepalen. •

Het DANS-kantoor wordt als een aangenaam kantoor 

ervaren. De medewerkers zijn tevreden over de uitrus-

ting en de bereikbaarheid ervan, en zijn van mening dat 

DANS veel oog heeft voor goede arbeidsomstandighe-

den. Medewerkers zijn tevreden over het werk en de 

interne organisatie en vinden dat bij DANS-medewer-

kers met verschillende levensovertuigingen worden ge-

respecteerd. DANS-medewerkers noemen twee punten 

waarop het werken binnen DANS verbeterd kan wor-

den. In de eerste plaats door meer accent te leggen op 

de doelgerichtheid, in de tweede plaats door meer aan-

dacht te besteden aan technische systemen zoals een re-

latiebeheerssysteem of het verbeteren van het intranet.

6.5 Vernieuwingsimpulsen voor de 
organisatie

Omdat DANS een jonge en dynamische organisatie is, is 

de communicatie met en informatie voor de medewer-

kers een voortdurend aandachtpunt. DANS is in 2008 

begonnen met een nieuwe overlegstructuur die niet 

gericht is op statische afdelingen maar op meer dyna-

mische aandachtsgebieden. De directie heeft in overleg 

met de Onderdeel Commissie – dat is in de praktijk de 

Ondernemingsraad van DANS – besloten dat er regel-

matig gekeken zal worden waar de overlegstructuur 

moet worden aangepast. Daarnaast zijn als uitvloeisel 

van de mid-term review als proef op drie gebieden co-

ordinatoren aangesteld: applicaties, archief en infra-

structuur. Deze proef is zo succesvol gebleken dat aan 

het functioneren van de coördinatoren in overleg met 

de Onderdeel Commissie een duurzaam karakter is ge-

geven door middel van een organisatieaanpassing.

6.6 Communicatie

Het jaar 2008 was voor de communicatie van DANS 

in meer dan één opzicht een overgangsjaar. Aan het 

eind van 2007 werd een nieuw communicatieplan vast-

gesteld voor de periode 2008-2010, waarin een sterk 

accent lag op activiteiten waarin het internet een cen-

trale rol zou vervullen. Veel van die nieuwe activiteiten 

waren afhankelijk van het functioneren van de ver-

nieuwde website en juist het realiseren daarvan bleek 

meer voeten in de aarde te hebben dan bij het opstel-

len van het communicatieplan was voorzien. Zo werd 

een aantal van de voorgenomen activiteiten op het ge-

bied van de communicatie wel voorbereid maar nog 

niet uitgevoerd.

Medewerkers bezig met opnames voor een korte film over DANS
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Andere acties gingen natuurlijk gewoon door, 

zoals persberichten, webberichten en berichtgeving 

in e-data&research rondom de lancering van het Da-

takeurmerk en de daaraan gerelateerde websites, de 

start van het Europese project DARIAH, de lancering 

van het project Geodata op de Kaart, de verbetering 

van het archiefsysteem EASY, de start van het Survey-

platform NPSO, de presentatie van een omvangrijke 

publicatie over verschillende onderzoeken op basis van 

de gedigitaliseerde Volkstellingen, en archiverings-

overeenkomsten met het Kadaster en het Wetenschap-

pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 

ministerie van Justitie.

Een ander belangrijk onderdeel uit het communi-

catieplan kreeg gestalte op een tweedaagse bijeen-

komst in Ede, waar veel aandacht werd besteed aan 

het zogenaamde DANS-verhaal: wie zijn wij als DANS 

en waartoe zijn wij op aarde? Plenaire bijeenkomsten, 

activiteiten in werkgroepen en het werken aan films 

over DANS droegen ertoe bij dat zich een duidelijker 

collectief gedeeld beeld aftekende van de bestaansre-

den van DANS en de rol die het instituut kan spelen 

voor zijn ‘klanten’ en relaties. Ook werd een gezamen-

lijk antwoord geformuleerd op veelgestelde vragen 

met betrekking tot DANS en zijn activiteiten.

6.6.1 Symposia  

DANS organiseerde in 2008 vijf wetenschappelijke sym-

posia en workshops. Onderwerpen waren kwalitatie-

ve data, surveydata, geodata, Europese data, software 

voor de ontwikkeling van repositories. De bijeenkom-

sten hebben gemeenschappelijk dat ze betrekking 

hadden op het (her)gebruik van data én dat ze in sa-

menwerking met experts uit het veld van de alfa- en 

gammawetenschappen zijn georganiseerd. 

De belangstelling was zeer groot; in enkele geval-

len zelfs te groot voor het aantal plaatsen. DANS houdt 

deze bijeenkomsten met opzet laagdrempelig; voor de 

deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden. Uit de 

evaluatie achteraf blijkt elke keer weer dat de deel-

nemers de bijeenkomsten zeer op prijs stellen. Met de 

opmerkingen uit de evaluaties probeert DANS de sym-

posia die voor 2009 en later op de rol staan verder te 

verbeteren.

6.6.2 Kwartaalblad e-data&research in stichting

Het samenwerkingsverband voor de uitgave van het 

kwartaalblad e-data&research, over data en onderzoek 

in de alfa- en gammawetenschappen, was in 2007 al 

uitgebreid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en 

de Koninklijke Bibliotheek traden toe als deelnemers 

met zowel een financiële als een redactionele bijdrage. 

Beide deelnames waren in dat jaar echter nog infor-

meel van karakter omdat was afgesproken dat de for-

mele samenwerking zou worden ondergebracht in een 

stichting. Deze stichting is in 2008 formeel opgericht, 

met directeur Henk Wals van het Huygens Instituut als 

bestuursvoorzitter en DANS-directeur Peter Doorn als 

secretaris. Verder zijn in het bestuur vertegenwoordigd 

het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

en het Huygens Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, 

het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereni-

ging voor Geschiedenis en Informatica. De verspreide 

oplage van e-data&research kon dankzij de nieuwe 

toetreders weer enigszins worden verhoogd naar het 

oude niveau van 7500.

data&research september 2008   1

Kwartaalblad over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen  

Jaargang 3 nummer 2 / 1 september 2008

Mogelijk gemaakt door: Data Archiving and Networked Services, Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Huygens Instituut, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Koninklijke 
Bibliotheek en de  Vereniging voor Geschiedenis en Informatica
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Onderzoek duurzaamheid Europese wetenschap

 www.parse-insight.eu

NCDD onderzoekt digitale duurzaamheid in Nederland

Omdat de zorg voor digitale data zowel internationale als natio-
nale dimensies heeft, wordt parallel aan PARSE.insight onderzoek 
gedaan naar de status van digitale duurzaamheid in Nederland. De 
vorig jaar opgerichte Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid 
(NCDD) heeft zojuist een vooronderzoek afgerond voor een nati-
onale verkenning die in het najaar zal starten. Die moet genoeg 
informatie opleveren om een nationale infrastructuur te bouwen 
voor digitale duurzaamheid voor de hele publieke sector – niet 
alleen de wetenschap, maar ook voor de overheid en het erfgoed. 
De NCDD streeft daarbij naar goede afstemming tussen de diverse 
sectoren en met internationale initiatieven. 

www.ncdd.nl

Achtergrond van het project is de 

constatering dat het niet eenvoudig 

is om geschikte onderzoeksgegevens 

binnen verschillende wetenschappe-

lijke disciplines en over landsgren-

zen heen te vinden. Veel bronnen 

zijn al wel digitaal, maar van eendui-

dige beschikbaarstelling is nog geen 

sprake. Als het aan de Europese Unie 

ligt, komt hier verandering in door 

de ontwikkeling van een zogeheten 

e-science infrastructure, een Europees 

netwerk voor de wetenschap waarin 

informatie interdisciplinair met 

elkaar kan worden gedeeld. Op ter-

mijn zou dit moeten leiden tot een 

betere beschikbaarheid van bronnen 

en meer hergebruik van bestaande 

informatie. Interoperabiliteit, het 

mogelijk maken van onderlinge 

toegang en verkeer tussen verschil-

lende bestaande bronnen, staat daar-

bij voorop. Maar wetenschappelijke 

bronnen voor de lange termijn 

beschikbaar houden betekent ook 

dat ze duurzaam bewaard dienen te 

worden. Een belangrijke vraag in dit 

project is in hoeverre onderzoeksin-

stellingen zich hiervan bewust zijn.

Momenteel ontbreekt een goed 

overzicht van de stand van zaken rond 

digitale duurzaamheid bij Europese 

onderzoeksinstellingen. Dat komt 

vooral door de grote verscheidenheid 

aan wetenschappelijke instellingen, 

onderzoeksgemeenschappen en 

samenwerkingsverbanden. PARSE.

insight gaat dat landschap in kaart 

brengen. Daarnaast wordt onder-

zocht waar en hoe duurzaamheid 

van digitale onderzoeksdata en pu-

blicaties gestimuleerd moet worden 

om te voorkomen dat wetenschap-

pelijke informatie verloren gaat. Op 

basis van de uitkomsten zal PARSE.

insight advies uitbrengen aan de 

Europese Commissie en Europese 

instellingen als de European Science 

Foundation.

KB vervangt TIFF 
door JPEG2000
De Koninklijke Bibliotheek (KB) 

heeft besloten de masters afkomstig 

uit haar digitaliseringsprojecten 

voortaan niet meer duurzaam te be-

waren in het TIFF-formaat, maar in 

JPEG2000. Eigen onderzoek heeft 

uitgewezen dat JPEG2000 (lossless) 

circa de helft minder opslagcapaciteit 

vraagt. Omdat de KB de komende vier 

jaar zo’n veertig miljoen pagina’s 

hoopt te digitaliseren, levert deze 

keuze een aanzienlijke besparing op 

terwijl de gebruiksmogelijkheden 

goed blijven. De opslag van de bits en 

de bytes is een belangrijke kostenpost 

bij duurzame opslag, zo overweegt 

de bibliotheek. Geheugencapaciteit 

wordt weliswaar steeds goedkoper, 

maar er is ook steeds meer capaciteit 

nodig en het langetermijn onderhoud 

daarvan is intensief, dus kostbaar. 

Het volledige onderzoekrapport kan 

worden gedownload van de website 

van de KB. (IA)

www.kb.nl/hrd/digitalisering/

documentatie/index.html

PARSE.insight is een nieuw project dat digitale duurzaamheid binnen de wetenschapssector in 
Europa gaat onderzoeken. Het is in maart dit jaar gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Aan 
het project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, doen negen partners mee uit verschil-
lende Europese landen. De Koninklijke Bibliotheek heeft de leiding over de verkenningsfase.

Pagina 3 • Veteran tapes • In het 
project ‘The Veteran Tapes’ van 
DANS en het Veteraneninstituut 
analyseren onderzoekers uit zeven 
verschillende disciplines dezelfde 
tapes waarop gesprekken zijn opge-
nomen met veteranen.

Pagina 4 • Psychologische data ont-
sloten • Een grote hoeveelheid psy-
chologische data is opgetast in het 
TestweekLab, dat uitkomsten van 
veertig jaar testen van eerstejaars 
psychologiestudenten bewaart. Nu 
komen ze vrij in een collaboratory.

Pagina 5 • Jacques van 
Maarseveen • Het ‘historisch 
geweten van het CBS’ wordt de 
statisticus wel genoemd die één van 
de drijvende krachten was achter de 
digitalisering van de Volkstellingen.

Pagina 6 • Brieven van Van Gogh •
Het Van Gogh Museum en het 
Huygens Instituut bereiden een 
nieuwe wetenschappelijke editie 
voor van de brieven van Van Gogh. 
Die bieden een schat aan informatie 
over zijn artistieke ontwikkeling.
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ECPA heft zichzelf op

In het project werken negen Eu-

ropese partners samen, waaronder 

de Koninklijke Bibliotheek (KB), 

de Science and Technology Facili-

ties Council (STFC), de Deutsche 

NationalBibliothek (DNB) en de 

onderzoeksinstellingen Max Planck 

Gesellschaft, CERN en ESA. De uit-

geverswereld is vertegenwoordigd 

door de International Association 

of Scientific, Technical & Medical 

Hollandse driemaster in de Sont

eerste fort bij de Sont om de Deense 

aanspraken op die gelden te onder-

steunen. Honderdvijftig jaar later 

werd het door Vroom geschilderde 

kasteel Kronborg gebouwd, dat nu 

nog grotendeels overeind staat. 

De Sonttolregisters, die lopen van-

af het eind van de vijftiende eeuw tot 

halverwege de negentiende, vormen 

een bron van kennis over de mari-

tieme en economische geschiedenis 

van Nederland. Ze zijn te vinden in 

Kopenhagen, maar op microfilm ook 

Een Nederlandse driemaster in de 

Sont, de zeearm tussen Denemarken 

en Zweden die de Noordzee met de 

Oostzee verbindt. Aan het begin van 

de zeventiende eeuw, toen dit schilde-

rij werd gemaakt door de Haarlemse 

zee- en schepenschilder Hendrik 

Corneliszoon Vroom, domineerden 

reders uit ons land het vervoer over zee 

van bijvoorbeeld graan en eikenhout 

uit de Baltische landen. Dat blijkt uit 

de registers die werden bijgehouden 

door de ambtenaren die in het Deense 

Helsingor belast waren met het innen 

van de tolgelden. In 1420 verrees het 

in het Nederlands Economisch His-

torisch Archief bij het Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis 

in Amsterdam. De Rijksuniversiteit 

Groningen en het Fries historisch en 

letterkundig centrum Tresoar gaan de 

registers nu via internet bereikbaar 

maken. Er komt een elektronische 

databank met alle gegevens van de 

registers, die vanaf 2011 door iedereen 

kan worden geraadpleegd. DANS gaat 

een reservekopie onderhouden. NWO 

subsidieert het project. (MdG)

(STM) Publishers. De KB heeft de 

leiding over de verkenningsfase die 

inzicht moet opleveren in de huidige 

en geplande activiteiten rondom di-

gitale duurzaamheid. Via enquêtes 

en interviews wordt een represen-

tatieve selectie van instellingen in 

Europa bevraagd.

In de komende maanden wordt er 

gewerkt aan de ontwikkeling van een 

enquête. Deze zal gefaseerd worden 

uitgezet, te beginnen in Nederland. 

Daarnaast leveren diepte-interviews 

met sleutelfiguren in de Europese 

onderzoekswereld de benodigde 

achtergrondkennis op om in de ver-

volgfase te kunnen bepalen wat er 

nodig is om wetenschappelijke infor-

matie in digitale vorm te behouden. 

(Jeffrey van der Hoeven)

De European Commission on Pre-

servation and Access (ECPA), in 

1994 opgericht om het behoud van 

documentair erfgoed te bevorderen, 

heeft zichzelf met ingang van afgelo-

pen zomer opgeheven. Dat heeft de 

commissie in een brief aan relaties 

bekend gemaakt. Een reorganisatie 

binnen de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen, de 

thuisbasis van ECPA, was aanleiding 

voor de stap. ‘Diepgaande verande-

ringen in het veld’ hebben volgens de 

brief in de laatste vijftien jaar geleid 

tot ‘nieuwe omstandigheden, die vra-

gen om nieuwe netwerken’. 

Leden van ECPA waren de na-

tionale bibliotheken van Portugal, 

Italië, Slovenië en Nedersaksen, de 

Koninklijke Bibliotheek van Dene-

marken, Koninklijke Academies van 

Noorwegen en Nederland, het Oos-

tenrijkse Phonogrammarchiv, het 

Nationaal Archief van het Verenigd 

Koninkrijk en de informaticatak van 

het Spaanse grootwinkelbedrijf El 

Corte Ingles. 
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6.6.3 Publicaties

Over twee door DANS georganiseerde symposia werd 

een symposiumbundel uitgebracht in de reeks DANS 

Symposium Publications:

Kalmijn, Matthijs en Marion Wittenberg (red.):  • Mul-

ti-actor data in survey onderzoek; Bijdragen aan het 

DANS symposium van 17 januari 2007. Amsterdam, 

Aksant Academic Publishers, 2008; DANS Symposium 

Publications 3, ISBN 978-90-5260-292-9

Stoop, Ineke en Marion Wittenberg (eds.):  • Access pa-

nels and online research, panacea or pitfall?; Procee-

dings of the DANS Symposium – Amsterdam October 

12th, 2006; Amsterdam, Aksant Academic Publishers, 

2008; DANS Symposium Publications 4; ISBN 978-90-

5260-300-1

Voor de gebruikers en potentiële gebruikers van het 

archeologisch archief EDNA werd een uitgave samen-

gesteld met veel praktische informatie, die als handlei-

ding kan worden gebruikt:

Wansleeben , Milco en Marjolein van den Dries:  • Weg-

wijzer Digitaal Deponeren Archeologie; Amsterdam, 

Aksant Academic Publishers, 2008; ISBN 978-90-5260-

295-0; DANS Data Guide 3; 

Als resultaat van de ontwikkeling van het Datakeur-

merk verscheen een publicatie met kwaliteitsrichtlijnen 

voor digitale onderzoeksdata, zowel in het Nederlands 

als in het Engels.:

Sesink l., R. van Horik, H. Harmsen (red.):  • Datakeur-

merk.nl, kwaliteitsrichtlijnen voor digitale onder-

zoeksdata in Nederland; Den Haag, DANS, 2008.

De DANS-publicaties zijn zowel in boekvorm als digitaal 

beschikbaar. Van e-data&research, het kwartaalblad 

over data en onderzoek in de alfa- en gammaweten-

schappen dat eveneens digitaal beschikbaar is op de 

website www.edata.nl, werden vier nummers uitge-

bracht (zie ook 6.6.2).
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Editors
Ineke Stoop
Marion Wittenberg

Access panels and online research,
panacea or pitfall?

In the previous century, survey data collection was often 
based on random samples from the population. Respond-
ents were questioned in face-to–face or telephone inter-
views or by mail questionnaires. nowadays, in many polls, 
people are invited to express their opinion through the 
internet. Is this technological progress, a methodological 
hornets’ nest or both? In October 2006, dans organized 
a symposium on this topic called ‘access Panels en online 
onderzoek, panacee of slangenkuil’. The presentations 
and  debates at the symposium reflected a mixture of 
enthusiasm, fierce criticism and scientific scepticism. This 
volume contains the papers of this day.

dans (data archiving and networked services) is the na-
tional organization in the netherlands for storing and 
providing permanent access to research data from the 
humanities and social sciences. dans comprises existing 
data archives but also works on further developments 
of the data infrastructure in new fields. In the course of 
performing this task, dans frequently organizes schol-
arly symposia and conferences about subjects related to 
methodology, data preservation, access, and infrastruc-
ture. Reports of these and other important meetings in 
the field are published in the series dans symposium 
Publications.

9 789052 603001 ant

An

Isbn 978 90 5260 300 1

Proceedings of the DANS symposium, Amsterdam, 
October 12th 2006

ap_omslag.indd   1 6-6-2008   10:04:26

1datakeurmerk.nl 1.2

kwaliteitsrichtlijnen voor digitale onderzoeksdata in Nederland

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

DANS

datakeurmerk.nl

datakeurmerk1-2.indd   1 17-3-2008   18:10:06
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6.6.4 Bezoek conferenties

In 2008 werd begonnen met het plannen van con-

gresbezoek door het Management Team. Zo kan er 

voor worden gezorgd dat belangrijke congressen ook 

werkelijk worden bezocht en dat er op tijd proposals 

worden ingediend. Het Datakeurmerk werd succes-

vol internationaal geïntroduceerd tijdens First Afri-

can Digital Management and Curation Conference and 

Workshop in Pretoria en de iPress conferentie in lon-

den. DANS speelde een belangrijke rol tijdens de Work-

shop in Dagstuhl met betrekking tot DDI. Verder zaten 

DANS-medewerkers in belangrijke panels zoals die in 

Edinburgh, Data library 25th Anniversary. 

Open repositories 

Southampton, 1-4 april

Organisator: University of 

Southampton

CESSDA WP9

Parijs, 2-4 april

Organisator: CESSDA

DANS is partner in het CESS-

DA project.

 

General Assembly CESSDA

Parijs, 4 april

Organisator: iAssist

DANS is partner in het CESS-

DA project.

eScience Management work-

shop

Oxford, 10 april

Organisator: Oxford Univer-

sity

Life Courses Congres

Amsterdam, 11 april

Organisator: IISG

DANS deelname: presentatie

iAssist

Stanford, 27-30 mei

Organisator: iAssist

DANS-deelname: presentatie 

drie papers

I-Expo (Trade Fair for Digital 

IT Professionals).

Parijs, 30 mei 

Organisator: INIST/CNRS

DANS-deelname: presentatie

Symposia, door DANS-medewerkers bezocht in 2008

First African Digital Curation Conference South Africa

Pretoria Zuid Afrika, 11 en 12 februari

Organisator: South African Department of Science and 

Technology

DANS deelname: Presentatie ‘The final seal of approv-

al, directives for data producers/researchers, data con-

sumers and digital archives’

Open Document Format (ODF) workshop

Den Haag, 28 februari

Organisator: ministerie van Economische Zaken en 

het programmabureau NOiV (Nederland Open in Ver-

binding)

CLARIN kickoff meeting

Nijmegen, 17 maart

Organisator: Max Planck Instituut 

DANS is partner in het CLARIN-project 

A one-day conference at King’s College London

londen, 31 maart 

Organisator: AHDS

eSciDoc days 

Berlijn, 9-10 juni

Organisator: eScidoc

DANS-deelname: presentatie

Programmadag NWO Dutch 

Dyslexia Programme

Utrecht, 3 juni 

Organisator: NWO

Life2 conference 

london, 24 juni 

Organisator: JISC

Identity Management

Utrecht, 24 juni

Organisator: SURF-Daidalos-

InCT

MESS workshop interneton-

derzoek

Tilburg, 22-23 augustus

Organisator: Universiteit van 

Tilburg

TICER workshop, module 

DRIVER

Tilburg, 29 augustus

Organisator: TICER

CESSDA workshop priorities 

for a QDB

Den Haag, 18-19 september

Organisator: CESSDA – DANS

ECDL 

Aarhus, 14-19 september

Organisator: State and Uni-

versity library and Aarhus 

University.

DANS presenteert twee papers
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Dublin Core

Berlijn, 22-26 september

Organisator: MPI, Deutsche 

National Bibliothek, KIM, HU 

Berlin en Dublin Core Meta 

Initiative 

SIREN2008

Amsterdam, 29 september

Organisator: NWO

iPress 2008

londen, 29–30 september

Organisator: British library

DANS-deelname: presentatie

CLARIN meeting WG2&5

Berlijn, 5-9 oktober

Organisator: MPI

Alliance for Data Archive Tech-

nologies

Washington, 14-15 oktober

Organisator: library of Con-

gress

WePreserve

Praag, 13-17 oktober

Organisator: HATII (Humani-

ties Advanced Technology and 

Information Institute)

14th International Conference 

on Virtual Systems and Mul-

tiMedia, Dedicated to Digital 

Heritage

limasol Cyprus, 20-24 oktober

Organisator: VSMM

DANS-deelname: Presentatie 

DARIAH Kick-of meeting

Den Haag, 27–28 oktober

Organisator: DANS

Start DARIAH project

DANS geeft twee presentaties

Alliance for Permanent Access 

(APA) conference

Budapest, 3-6 november

Organisator: APA

NOTaS halfjaarlijkse vergade-

ring

Amsterdam, 4 november

Organisator: NOTaS

TNO Symposium over Arbeid

Amsterdam, 6 november

Organisator: TNO

TEI members' meeting King’s 

College

londen, 6 november

Organisator: CCH, University 

of londen

DANS-deelname: DANS pre-

sentatie

Sixth Berlin Conference on 

Open Access

Düsseldorf, 11-13 november

Organisator: Open Access

La cinquième conférence Euro-

péenne sur les infrastructures 

de récherche,

ECRI Conference

Plaats: Versailles , 8–10 decem-

ber

Organisator: EU

6.7 Jaarcijfers

De uitkomsten van de zelfevaluatie begin vorig jaar 

hebben de overtuiging versterkt dat DANS zijn beperk-

te capaciteit beter kan inzetten op dienstverlening dan 

op onderzoek. Omdat er geen kern is van vaste onder-

zoekers, zal dit een marginale activiteit blijven met uit-

zondering van Research & Development.

Publicaties en voordrachten door DANS-medewer-

kers dienen om bekendheid te geven aan lopende of 

afgeronde projecten en daardoor samenwerking met 

en tussen andere groepen te bevorderen. Het aantal 

publicaties en voordrachten komt overeen met dat in 

voorgaande jaren. DANS-medewerker Henk Koning 

promoveerde op een onderzoek dat heeft plaatsge-

vonden voordat hij bij DANS werkte. 

DANS organiseerde in 2008 vijf wetenschappelijke 

symposia rond belangrijke dataverzamelingen of toe-

passingen in samenwerking met onderzoeksgroepen. 

Daarnaast werd een expert meeting met SURF geor-

ganiseerd over de wetenschappelijke credits voor het 

beschikbaar stellen van data. De internationale kick-

off meeting van het Europese DARIAH project (zie 3.3) 

vond in Den Haag plaats.

Het aantal bezoekers aan de centrale DANS-websi-

te is constant gebleven.

Het gebruik van EASY, het electronisch archiefsy-

steem van DANS, is duidelijk toegenomen. Ook het ge-

bruik van data uit dat systeem groeide. EASY is nu het 

belangrijkste kanaal van DANS waarlangs gebruikers 

hun datasets downloaden. Het deponeren van data 

door onderzoekers blijft deels achter bij de verwach-

ting, maar niet op archeologisch gebied. In 2009 zal de 

actieve acquisitie van data dan ook extra aandacht krij-

gen.
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Stuurgroep en Wetenschappelijke  
Adviesraad

7.1 Stuurgroep

De stuurgroep bestond in 2008 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 •

7.2 De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

De WAR bestond in 2008 uit de volgende leden:
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 Pols, Universiteit van Amsterdam •

Prof. dr. Jacques Thomassen, Universiteit Twente (tot 1 mei 2008) hij werd opgevolgd door: •

Prof. dr. Kees Aarts, Universiteit Twente (vanaf 1 september 2008) •

In het begin van 2008 voerde de WAR de midterm review van DANS uit (zie 1.2.)

7
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2008 2007 2006 2005

Tijdsinzet onderzoek, onderwijs en collecties
Onderzoeksinzet in fte’s 0,1 1,9 1,4 1,2

Vast wetenschappelijk personeel 0,0 1,7 0,4 1,2

Tijdelijk wetenschappelijk personeel, excl. promovendi 0,1 0,2 1,0

Promovendi 0,0 0,0

Overig wetensch. personeel (incl. analisten en onderzoeksondersteunend personeel) 0,0

Publicaties
Artikelen in tijdschriften, gerefereerd 1 4 2 0

Artikelen in tijdschriften, niet gerefereerd 0 2 0 0

Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings 7 4 7 0

Boeken/monografieën 0 0 2 0

Dissertaties 1 0 0 1

Boekredactie 2 4 1 3

Artikelen in tijdschriften, vakpublicaties (t/m 2007 incl. externe rapporten, software, datasets, ontwerpen)

Artikelen in tijdschriften, populariserend 2 1 0 2

Rapporten 1

Overige producten (computerprogramma’s, software, websites, portals; aparte categorie sinds 2008) 3

Wetenschappelijke voordrachten
Voordrachten/lezingen als keynote speaker 3 8 10 11

Overige voordrachten/lezingen 8 7 7 6

Promotiebegeleiding
Voltooide intern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 0 0 0 0

Begeleiding als promotor

Begeleiding als medepromotor

Voltooide extern voorbereide promoties, begeleid vanuit het instituut 0 0 0 0

Begeleiding als promotor

Begeleiding als medepromotor

Wetenschappelijke bijeenkomsten
Wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd of medegeorganiseerd door instituut (congressen, 
symposia, workshops, etc.) 5 4 4 2

Gastonderzoek
Aantal gastonderzoekers/fellows in het instituut (verblijf > 1 maand)

Leerstoelen
Gewoon en buitengewoon hoogleraren (aantal) 0 0 0 0

Tijdsinzet in fte’s

Bijzonder hoogleraren (aantal) 0 0 0 0
Tijdsinzet in fte’s

Onderwijsinzet
Onderwijsinzet in fte’s 0 0,0 0,2

B
ijl

ag
e DANS kengetallen 2008



26 DANS jaarverslag 2008

2008 2007 2006 2005

DANS-kengetallen
Personele inzet consultancy (totaal) 2,3 2,1

Vast 2,3 2,1

Tijdelijk 0,0

Unieke bezoekers website 237.266 162.899 154.664 61.010
DANS 55.956 70.011 80.650 8.500

eDNA 39.962 33.476 32.254 1.729

Nederlandse Volkstellingen 54.055 42.844 31.367 37.848

Amsterdamse Kooplieden 2.896 2.469 2.070 1.758

Nationale rekeningen 68.087 8.550 8.323 11.175

EASY 16.310 5.549

Webpagina’s geraadpleegd 2.112.038 2.008.441 1.573.059 621.721

DANS 1.163.213 1.158.712 835.313 115.148

eDNA 231.281 247.103 288.274 82.197

Nederlandse Volkstellingen 502.381 503.590 410.605 369.581

Nationale rekeningen 41.612 37.453 38.867 54.795

EASY (datasets hits) 173.551 61.583

Datasets gedownload 111.824 18.412 1.017 742

Nesstar 218 652 416 143

ICPSR nmvt 168 152

Steinmetz (inclusief CBS bestanden) 308 394 449 599

EASY-files gedownload 111.298 17.198
Humanities 71.098 2.468

Social sciences 14.592 4.895

Behavioral sciences 3.836 1.628

Socio-cultural sciences 20.639 7.658

life sciences and medicine 1.110 245

Overig 23 304

Datasets geraadpleegd 671.827 658.347 21.200 2.222
Nesstar 214 4.559 11.000 222

Volkstellingen (of gedownload) 663.383 641.847

Nationale rekeningen (of gedownload) 8.230 5.612

eNHDA (of gedownload) 0* 6.329 10.200 2.000

Datasets gedocumenteerd 3.497 274 308 2.650
Sociale wetenschappen 57 72 42

Geschiedenis 8 15

Archeologie 3343 202 308 2593

Overig/nog niet gepubliceerd 89 0 0 1724

* De cijfers van 2008 zijn opgenomen in de cijfers van ‘EASY-files gedownload’


