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Eerste bijeenkomst van Europese DDI-gebruikers 
Afgelopen december kwamen in Bonn voor het eerst Europese gebruikers van het 
Data Documentation Initiative (DDI) bijeen. De bijeenkomst, onder meer 
georganiseerd door het IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit), vond plaats in het 
indrukwekkende hoofdkantoor van IZA-financier Deutsche Post.  

 
Daar werd in twee dagen een overzicht gepresenteerd van DDI 3.1 toepassingen in Europa. Keynote 
speaker Kevin Schürer, directeur van het UK Data Archive, hield in een prikkelende toespraak de DDI-
volgelingen een spiegel voor: DDI heeft alleen een kans als het ingang vindt buiten de data-archieven 
en de academische setting, en ook softwarehuizen of andere grote spelers weet te interesseren. Tot 
nu toe heeft DDI echter dataproducenten en onderzoekfinanciers nog niet kunnen overtuigen, aldus 
Schürer. DDI is een complexe standaard, en de mensen daarachter zijn niet dezelfde als degenen die 
de tools bouwen. ‘Wie bouwt de tools om DDI snel en simpel toepasbaar te maken, en wie gebruikt 
DDI echt voor het beheer van de volledige levenscyclus van data?’ vroeg hij het publiek. Na deze 
warming up werden de deelnemers getrakteerd op een keur van DDI-toepassingen. Daarbij werd 
duidelijk dat DDI wordt opgepakt buiten de data archieven. Het wordt ingezet in datacentra, 
overheidsorganisaties, door onderzoekers en ICT-afdelingen van onderzoeksinstituten en bij 
innovatieve interdisciplinaire projecten in de sociale wetenschappen. En de tools komen eraan, 
zoals de DDI-editor van Jannik Westgaarden van het Danish Data Archive, of de tool van 
CentERdata die publicaties kan verrijken met gedetailleerde informatie over de data.  

De Nederlandse delegatie liet met het DatapluS-project zien dat DDI 3.1 ook bruikbaar is om 
data-archieven te verbinden met wetenschappelijke bibliotheken en onderzoekgroepen (European 
Values Study, Nationaal Kiezersonderzoek). De DDI meeting biedt voor-taan elk jaar in een ander 
Europees land een platform aan beginners en gevorderden. De tweede meeting wordt in 2010 in 
Tilburg georganiseerd door CentERdata, DANS, SURF en Library and IT Services van de 
Universiteit van Tilburg. (Rob Grim) 

www.iza.org/eddi 
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