“SAMENWERKING BEDRIJVEN & KENNISINSTELLINGEN BINNEN CLARIAH”
SAMENVATTING
Op vrijdagmiddag 27 juni organiseren NOTaS en CLARIAH een workshop om te brainstormen over
pre- en/of niet-competitieve activiteiten van en door bedrijven en kennisinstellingen die in het
belang zijn van zowel bedrijven als geesteswetenschappers en die een bijdrage kunnen leveren aan
de CLARIAH infrastructuur (zie website).
Het CLARIAH-voorstel behelst het verder uitbouwen van een digitale infrastructuur (zoals reeds
begonnen door CLARIN) voor onderzoekers uit (vooral) de Geesteswetenschappen die gebruik willen
maken van digitale data en tools. Als CLARIAH gehonoreerd wordt dan begint het op 1 januari 2015.
Het is echter verstandig om nu al te bezien op welke wijze er samengewerkt kan worden en hoe de
CLARIAH infrastructuur en bedrijven elkaar kunnen versterken.
Op de workshop wordt iedere deelnemer de mogelijkheid geboden kort iets over zichzelf te vertellen
en ideeën voor niet- en/of pre-competitieve activiteiten aan te brengen. Een centraal thema binnen
CLARIAH is het extraheren van informatie uit een mix van ongestructureerde (tekst, audiovisuele
data) en gestructureerde (databases) data. Dit centrale thema kan dienen als leidraad voor het
terrein waarop pre- en niet-competitieve activiteiten zich kunnen begeven. Veel van de bedrijven die
betrokken zijn bij CLARIAH hebben kennis en expertise op dit gebied. Andere voorstellen zijn
natuurlijk ook welkom.
WORKSHOP
Locatie

Boothstraat 7, Utrecht (vlakbij
het Janskerkhof)
zie ook:
http://www.zaalverhuur7.nl/

Datum

Vrijdag 27 juni

Tijd

13:30 – 18:00
De bijeenkomst duurt tot 17:00.
Daarna is er een kleine borrel
met wat hapjes.

De workshop is bedoeld voor bedrijven die binnen het CLARIAH programma willen samenwerken
met kennisinstellingen en bijdragen aan de infrastructuur en/of aan diensten en tools binnen die
infrastructuur. De focus van deze workshop ligt op pre-competitieve en niet-competitieve
activiteiten.

Activiteiten kunnen pre- en/of niet-competitief zijn om verschillende redenen:





De activiteiten van de verschillende organisaties vullen elkaar aan, en het geheel kan alleen maar
ontstaan door de combinatie van expertises
Er is uitwisseling van resultaten achteraf zodat na afloop iedere partij in dezelfde (betere)
situatie zit
De activiteit is te groot voor iedere individuele organisatie maar kan wel tot stand komen door
samenwerking
Etc. etc.

OPEN SOURCE
Een van de eisen binnen het CLARIAH-programma is dat tools Open Source moeten zijn tenzij…..Voor
academisch onderzoek is het nu eenmaal noodzakelijk dat moet worden aangetoond hoe tot
resultaten is gekomen en kan niet worden volstaan met “gebruik van engine X van bedrijf Y leidde tot
resultaat Z”. Ook is het dikwijls gewenst dat onderzoekers op een diep niveau met de verschillende
parameters kunnen “spelen” om daarmee aan te tonen wat het effect van een bepaalde parameter
op de resultaten precies is.
We (=CARIAH) zijn ons er terdege van bewust dat deze eis tot openheid wringt met de gebruikelijke
gang van zaken van veel bedrijven en we willen op de workshop dan ook graag van gedachten
wisselen over mogelijke oplossingen op dit gebied.
HUISWERK
Op de bijeenkomst op 27 juni zal zeker meer informatie worden gegeven en kunnen alle hier
genoemde issues nader worden toegelicht. Om de bijeenkomst zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen, willen we iedere deelnemer vragen vooraf een aantal zaken op papier (=PPT) te zetten.
Graag een zeer kort overzicht van hetgeen het bedrijf doet en op welke manier men denkt aan de
CLARIAH-infrastructuur te kunnen en willen bijdragen met pre- en niet-competitieve activiteiten.
Na afloop van de workshop wordt iedere deelnemer van harte uitgenodigd voor een aangeklede
borrel inclusief een maaltijd in de vorm van tapas of buffet oid. Zodat u ook in een wat informelere
setting kunt napraten en met de beoogde samenwerkingspartners verder van gedachten kunt
wisselen.
PROGRAMMA
Het programma is afhankelijk van het aantal deelnemers (niet heel veel meer dan 25). In de week
voor de bijeenkomst zal het programma op de websites van zowel NOTaS als CLARIAH geplaatst
worden.
AANMELDEN
De beschikbare ruimte is niet heel erg groot (max 25) dus we moeten streng zijn: wie niet aangemeld
is kan er in principe niet in.
Aanmelden moet via deze link.

