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Naar voorgrond

Naar achtergrond

Meer weten?
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de gewenste 
video link.

AFBEELDING INVOEGEN/VERANDEREN

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op het 
pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld).

2 Selecteer de gewenste afbeelding
en klik op ‘Invoegen’.

Invoegen

3 Klik met de rechter muisknop op de afbeelding 
en kies ´Naar achtergrond´.

Naar voorgrond

Naar achtergrond

4 Staat het invoegvenster achter de oranje lijn? Klik 
dan op de rechtermuisknop en kies 
‘naar voorgrond’ om deze naar voren 
te halen. Klik na het invoegen op 
‘Naar achtergrond’.
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National Platform/Program Open Science

• Phase 1 National Plan Open Science finishing 

• Phase 2 being started: 

•      Multi Annual Plan 2030 Open Science 

•  FAIR Data Table 

•       * Selection of Stakeholders in Dutch Data Landscape

(NPOS, 4TU, DANS, SURF, Go FAIR, Eric, DCC-IN, institutes) 

•  Open Access Table 

•  Citizen Science Table 



FAIR-compliant
RDM technology
(incl. AAI, tracing 
of transactions, 

workspaces)

NL-Science stakeholders
Universities, UMCs, UAS
Institutes
Funders
OC&W

NL-Science domains
Health & biosciences

Social sciences & humanities
Technical & exact sciences

NL-Society
Other ministries
Topsectors, AI Coalition
Data Sharing Coalition
‘Citizens’
Access to ‘societal data’

International FAIR data 
initiatives

EOSC
RDA, CODATA, WDS, GO FAIR

Domain infrastructures
E-infrastructures

EU Data Spaces

Sustainability models
'Policy usecases’
Organisational interoperability

Science usecases
Cross-domain interoperability

Cross-sectoral interoperability Global interoperability

Capacity building in 
FAIR-based data 

stewardship
creating a professional 

community of skilled data 
stewards

Generate 
machine-

actionable 
FAIR (meta-) data

Incl. support, 
guidance and 

incentives

Sustainable 
interoperable 

networks of FAIR 
data services and 

research 
infrastructures

Trust framework 
for access to FAIR 

data, incl. sensitive 
data: as open as 

possible, as closed 
as necessary



TEKST DIA (100%)

Digital Competence Centers 

• Local DCC: Set up in 2020 through van NWO call 

• Institutes encouraged to organise local DCC’s (IT+Lib+academic support) 

• TU-Delft : “The DCC is an on-campus initiative set up to help researchers to develop 
the competencies needed to do FAIR research and provide hands-on support for 
implementing data management workflows and developing research software. ”

• Thematic DCC: Set up in 2022 through NWO call 

• Scientific domains encouraged to organise thematic DCC 

• Pathfinders (3x2) appointed  for the major domains (SSH, LSH, ES&E) 
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SURF/DANS/NLeSC/LCRDM/GO-FAIR EOSC

Institutes

Research-
DomeinenL-DCCL-DCCL-DCCL-DCC

T-DCC

T-DCC

T-DCC

Social Science and Humanities

Life Science & Health

EU

Digital Competence Centers (Local and Thematic) 

Exact Science & Eng.
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Collaboration DANS + SURF 

• Under construction 

• Collaboration between DANS and SURF

• Clear pathways for researchers 

• Services cover all parts of data lifecycle 

•    from data sharing during active research 

•    to long term preservation in data repository

• Make  each others services and expertise 
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