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Een federa%eve data-infrastructuur
voor Nederland:
het frontoffice-backofficemodel



et duurzaam opslaan en delen van onderzoeks-

data wordt steeds belangrijker en een groeiend

aantal par%jen is hierbij betrokken. Research Data

Netherlands, een coali%e van DANS, 3TU.Datacentrum

en SURFsara, speelt in op deze ontwikkelingen door de

introduc%e van een nieuwe manier van samenwerking

en rolverdeling: het frontoffice-backofficemodel.

Het belang van het delen en opslaan van data
Het delen van onderzoeksdata is belangrijk. De beschik-
baarheid van data maakt replica4e van onderzoek
mogelijk en vergroot daarmee de transparan4e in de
wetenschap. Het hergebruik van data is ook belangrijk
voor wetenschappelijke vooruitgang en kennis-
bevordering.
De financiers van onderzoek zien dit belang van data
delen en eisen steeds vaker open access tot data. NWO
en de KNAW stellen dat onderzoeksdata verkregen met
publieke middelen zo veel mogelijk openbaar toeganke-
lijk dienen te zijn. De Nederlandse universiteiten
hechten groot belang aan verantwoord research data
management. De Europese Commissie wil de impact
van publiek gefinancierd onderzoek verhogen door de
resultaten in open access beschikbaar te maken. Voor
het Horizon2020-programma wordt nagegaan op welke
manieren onderzoeksdata open access het best
beschikbaar kunnen worden gemaakt.

Naar een federa%eve data-infrastructuur
Goed en 4jdig datamanagement en een veilige opslag
van data, zowel gedurende als na afslui4ng van het
onderzoek, vormen een essen4ële voorwaarde voor het
delen van die data. Universiteiten en hogescholen
hebben zelf een duidelijke rol in het formuleren van
beleid ten aanzien van het datamanagement binnen
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hun organisa4e. Voor de uitvoering van het databeleid
zijn een goede ondersteuning van de onderzoekers en
een adequate technische infrastructuur onmisbaar.
In het invloedrijke rapport ‘Riding the Wave’, dat door
vice-president van de Europese Commissie en Euro-
commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes
enthousiast is omarmd, wordt een dergelijke ‘Collabo-
ra4ve Data Infrastructure’ als raamwerk voor de
toekomst aangeprezen.
In Nederland ontwikkelt zich op ini4a4ef van Research
Data Netherlands een federa4eve data-infrastructuur
met diensten, rollen en verantwoordelijkheden voor
verschillende par4jen. Er is voor gekozen om het
hierboven geschetste referen4emodel uit te werken in
vier lagen (zie pagina 4).
De laag Common Data Services uit het EU-raamwerk is
in dit model gesplitst. Het fundament wordt gevormd
door een technische basisinfrastructuur, waarin onder
meer zorg wordt gedragen voor dataopslag en back-
upfaciliteiten. Daarboven bevindt zich een laag van
backoffice-datadiensten, die faciliteiten en ondersteuning
biedt voor de langetermijnarchivering en de toeganke-
lijkheid van data. Weer een niveau hoger bevinden zich
de frontoffice-diensten, die de eerstelijnscontacten met
de bovenste laag van onderzoekers verzorgen:
ondersteuning, advies en training van onderzoekers en
studenten in het verantwoord beheren van data. De
frontoffices kunnen terugvallen op exper4se van de
backoffice.

De voordelen van het frontoffice-backofficemodel
Het frontoffice-backoffice (FO-BO) model biedt voordelen
voor alle stakeholders, omdat er in het model een
op4male taakverdeling plaatsvindt op basis van de
verschillende exper4ses van die stakeholders en hun
verschillende rollen binnen de data-infrastructuur.
Onderstaand overzicht somt deze voordelen voor
backoffice, frontoffice en de onderzoekgemeenschap op.

De par%jen binnen de data-infrastructuur
In deze federa4eve en gelaagde data-infrastructuur
dragen de verschillende stakeholders ieder vanuit hun
eigen posi4e en exper4se een specifieke verantwoorde-
lijkheid.
• De technische basisinfrastructuur wordt geleverd
door computercentra (Shared Service Centres, SSC-ICT),

waarbij par4jen als SURFsara, Target of universitaire ICT
diensten, een landelijke, regionale of ins4tu4onele over-
koepelende rol spelen.
• De backoffice-func4es worden vervuld door organi-
sa4es met een landelijke rol op het terrein van de lange-
termijntoegankelijkheid van data in trusted digital
respositories, zoals DANS en 3TU.Datacentrum (en
vanaf september 2014 SURFsara), die samenwerken in
Research Data Netherlands. Tezamen beschikken zij over
exper4se over data uit de alfa-, bèta- en gammaweten-
schappen.
• De frontoffices bevinden zich bij universiteiten (voor-
namelijk belegd bij universiteitsbibliotheken - UB’s,
onderzoeks/kennisins4tuten, hogescholen, bij na4onale
en interna4onale onderzoekinfrastructuren (ESFRI/
Na4onal Roadmap) en voor sommige func4es ook bij
de financiers (NWO, ZonMW, Ministeries, ZBO’s).
Al deze organisa4es hebben gemeen dat ze de primaire
verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteitszorg van
de data die ze (laten) produceren en verwerken.

De rollen en diensten in het FO-BO model
In de federa4eve data-infrastructuur zijn de rollen te
verdelen volgens het frontoffice - backofficemodel
(FO-BO model). De diensten die binnen dit model worden
geleverd hebben alle betrekking op data-management
en data-opslag.
Ze vallen grofweg in drie groepen uiteen:
1. Awareness raising en informa4evoorziening;
2. Training (gericht op data librarians/experts en op
onderzoekers);
3. Datacura4e, -management en -opslag (gedurende en
na afloop van het onderzoek).

De focus van het frontoffice is gericht op de onder-
steuning van de (eigen) onderzoeksorganisa4e. Op het
terrein van datamanagement draagt het frontoffice zorg
voor awareness raising rondom data delen, verstrekt
het informa4e over datamanagement en verzorgt het de
training van de eigen onderzoekers.
Daarnaast biedt het frontoffice zogenaamde virtual
research environments of datalabs, waarbinnen onder-
zoekstools en veilige, 4jdelijke opslagmogelijkheden
aan de onderzoekers uit de eigen organisa4e worden
aangeboden (Sharepoint, Dataverse, etc.). Het front-
office zorgt verder in overleg met het backoffice voor de
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Front offices
• Local data facili�es (university libraries)
• Domain-specific research infrastructures

Back offices
• DANS, 3TU.Datacentrum

• SURFsara, ...

Basic technical infrastructure
• SURFsara, Target

• University computer centres, ...
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Common data
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access, ...

Common data
services:
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De bovenste figuur uit het
rapport Riding the wave:
How Europe can gain
from the rising %de of
scien%fic data van de
Europese Commissie
(oktober 2010) gee� een
globale beschrijving van
hoe de verschillende acto-
ren, datatypes en diensten
met elkaar verbonden
zouden moeten zijn in een
wereldwijde e-infrastruc-
tuur voor de wetenschap.
Elke laag in het systeem
bevat de juiste voorzie-
ningen om de data duur-
zaam te beheren en de
betrouwbaarheid ervan te
garanderen.
Het onderste model gee�
weer hoe Research Data
Netherlands het voorbeeld-
systeem van de Europese
Commissie vormgee� in
Nederland.

De federa%eve data-infrastructuur

Model 1: Federa�eve data-infrastructuur volgens Riding the Wave
Bron: Riding the wave: How Europe can gain from the rising %de of
scien%fic data. Final report of the High Level Expert Group on Scien%fic
Data. A submission to the European Commission. October 2010

Model 2. Federa�eve data-infrastructuur in Nederland volgens
Research Data Netherlands



overgang van de data naar een trusted digital repository
van het backoffice na afloop van het onderzoek.
Faciliteiten die door verschillende universiteiten gedeeld
worden, zoals Dataverse, kunnen door het backoffice
worden gehost en ondersteund.
Data-acquisi4e binnen de eigen onderzoekgemeenschap
behoort eveneens tot de taken van het frontoffice. Bij al
deze taken onderhoudt het frontoffice naar behoe$e
contact met het backoffice.

De focus van het backoffice ligt op de exper4se rondom
data governance en data stewardship, waartoe de
bewaring en toegankelijkheid van de onderzoeksdata
op de lange termijn behoren.
Het backoffice verzorgt de training van de data
librarians / experts die werkzaam zijn bij het frontoffice
en biedt het frontoffice inhoudelijke ondersteuning bij
hun werk (via vaste contactpersonen). Medewerkers van
het backoffice kunnen als experts bijdragen leveren aan
de trainingsac4viteiten van het frontoffice voor onder-
zoekers.
Daarnaast levert het backoffice waar nodig consultancy-
diensten aan het frontoffice. Het backoffice fungeert dus
als exper4se- en innova4ecentrum.

Verder draagt het backoffice zorg voor de duurzame en
veilige bewaring en ontslui4ng van data na afslui4ng van
het onderzoek. Hiertoe worden de data via het front-
office overgedragen aan het backoffice. Bij de diensten
acquisi4e, ondersteuning en consultancy, en training
kunnen de taken van de front- en backoffices deels
overlappen. Op die punten zijn afstemming en het
definiëren van verantwoordelijkheden noodzakelijk.
Deze kunnen per organisa4e verschillen, belangrijk is
heldere afspraken te maken over bijvoorbeeld data-
acquisi4e, NWO-datacontracten en het gebruik van
datamanagementplannen.

Organisa4es verschillen in vakgebied, omvang en type
onderzoeksdata, personele capaciteit, ambi4e enzovoort.
Deze verschillen kunnen leiden tot een verschillende
inrich4ng van het FO-BO model. Er zullen instellingen
zijn met enkel frontoffice-taken die de backoffice-taken
afnemen bij een data-archief, maar er zullen ook
organisa4es zijn met zowel frontoffice- als backoffice-
taken (bijvoorbeeld 3TU.Datacentrum).
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Kostenmodel DANS
DANS brengt de kale opslagkosten (inclusief back-
upkosten) van de data in rekening. Deze opslag
wordt op dit moment geleverd door Vancis,
dochtermaatschappij van SURFsara. Met Vancis is
een Service Level Agreement afgesloten met zeer
hoge garan4es voor wat betre$ veiligheid en
beschikbaarheid van de data.
Indien deze kosten over vijf jaar in één keer worden
afgekocht, garandeert DANS het langetermijn-
behoud van de betreffende data ‘voor al4jd’.
Dit maakt het mogelijk om voor data uit 4jdelijk
gefinancierde projecten een veilig onderkomen op
de lange termijn te bieden.
DANS gaat er dan wel van uit dat de data en de
metadata volgens de afspraken worden aangeleverd.
Is dat niet het geval, dan rekent DANS € 75 per uur
voor de verwerking van de data en het op orde
brengen van de documenta4e. Voor grotere
consultancyprojecten rekent DANS € 100 per uur.

Kostenmodel 3TU.Datacentrum
3TU.Datacentrum maakt in de opslagkosten van
data onderscheid tussen partners van 3TU.Data -
centrum, klanten mét overeenkomst en klanten
zónder overeenkomst (individuele deposi4es).
Partners van 3TU.Datacentrum zijn par4jen die deel
uitmaken van het 3TU.Datacentrumconsor4um.
Zowel partners van 3TU.Datacentrum als klanten
met overeenkomst, die hun data toegankelijk maken
via 3TU.Datacentrum, betalen éénmalig een
vastgesteld tarief per TB met daarbij verschillende
op4es voor bewaartermijnen. Voor partners van
3TU.Datacentrum wordt een lager tarief gehanteerd
dan voor deze klanten. Voor self uploads (tot 4GB)
van individuele onderzoekers die niet bij een klant
of partner werkzaam zijn, worden geen kosten
doorberekend.
3TU.Datacentrum neemt de opslag van onderzoeks-
data, inclusief twee back-ups, af van TU Del$
Shared Service Center ICT. In een Service Level
Agreement zijn de diensten gedefinieerd waarmee
een veilige en betrouwbare opslag wordt
gegarandeerd.



6

Bene�ts for researchers 
+ Researchers bene� t from increased data curation knowledge at FO 
+ Researchers have better access to sustainable storage of their data
+ Researchers gain time by engaging in data management in an early stage

Bene� ts for front of� ce (FO)
+ FO bene� ts from data storage facilities at BO
+ FO bene� ts from BO’s knowledge on data curation
+ FO supports library’s mission to be a partner in research

Bene� ts for back of� ce (BO)
+ BO bene� ts from well trained FO contact persons for researchers
+ BO bene� ts from direct contact with their target group through FO
+ BO acquires more data that are better prepared for archiving and reuse

T

De samenwerking tussen backoffice, frontoffice en de onderzoeksgemeenschap biedt voordelen
voor alle par%jen.

Voordelen voor backoffice, frontoffice en onderzoeksgemeenschap



Het business model van Research Data Netherlands
Research Data Netherlands (RDNL) is een samen-
werkingsverband van trusted digital repositories met
een backofficefunc4e. Hiermee biedt RDNL één loket
voor backofficediensten, waarachter zich meerdere
dienstverleners kunnen bevinden.
Op dit moment par4ciperen DANS en 3TU.Datacentrum
in RDNL. SURFsara neemt vanaf september 2014 deel
aan RDNL.
In het business model dat RDNL hanteert, wordt in het
kader van het FO-BO model gestreefd naar instellings-
brede raamovereenkomsten met de frontoffices bij de
universiteiten. In zo’n raamovereenkomst worden
nadere afspraken gemaakt over de dienstverlening op
het terrein van datamanagement en dataopslag. Daarbij
kan het gaan om de verdeling van de respec4evelijke
verantwoordelijkheden, maar ook om de inrich4ng en
het onderhoud van de vereiste technische infrastructuur.
Met partners van RDNL worden afzonderlijke overeen-
komsten afgesloten. Zowel DANS als 3TU.Datacentrum
hanteren een eigen kostenmodel.*

*Omdat RDNL geen rechtspersoon is worden er geen
onderlinge prijsafspraken gemaakt, de RDNL-partners
werken kostendekkend. Het kostenmodel van SURFsara
wordt in een volgende druk opgenomen en zal te zijner
%jd ook op onze website te vinden zijn.
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Over Research Data Netherlands
Research Data Netherlands (RDNL) is een samenwerk-
ingsverband van 3TU.Datacentrum en Data Archiving
and Networked Services (DANS). Vanaf september 2014
maakt ook SURFsara hier deel van uit.
Met deze coali4e bundelen de drie data-archieven hun
krachten op het gebied van duurzame data-archivering.
Zo ontstaat er één aanspreekpunt voor de afnemers van
deze diensten; met name de frontoffices van universi-
teiten en andere instellingen.
Op deze manier bevordert RDNL de duurzame
archivering en het hergebruik van onderzoekdata in
Nederland.
RDNL is ac4ef sinds mei 2013 en staat open voor andere
partners met een backofficefunc4e in data-archivering.

Meer informa%e
www.researchdata.nl
info@researchdata.nl

Partners van Research Data Netherlands


