Challenge 2022
‘GBIF biodiversiteitsdata en beleid’
De ‘Global Biodiversity Information Facility’ - GBIF - bestaat dit jaar 21 jaar en heeft in deze
periode de reputatie opgebouwd het toegangsportaal tot open en vrij beschikbare mondiale
biodiversiteitsdata te zijn. GBIF.org is een portaal met bijna 2 miljard biodiversiteit records
wat momenteel groeit met een miljoen records per dag, waarvan per maand 88 miljard
records worden gedownload wat resulteert in 4 wetenschappelijke publicaties per dag die
gebruik maken van data die via GBIF beschikbaar gemaakt worden. Dit alles draagt in
belangrijke mate bij aan GBIF’s visie:
Een wereld waarin de best mogelijk biodiversiteitsdata de basis vormt voor
onderzoek, beleid en besluiten.
Waaraan inhoud gegeven wordt via GBIF’s missie:
Het mobiliseren van data, vaardigheden en technologieën die nodig zijn om
uitgebreide informatie over biodiversiteit vrij beschikbaar te maken voor
wetenschap en beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling en het voorkomen
van biodiversiteitsverlies.
Waar de wetenschappelijke gemeenschap haar weg naar de GBIF data heeft gevonden
blijven de beleidstoepassingen achter. Data worden uitsluitend in toepassingen gebruikt als
ze relevantie hebben, wat betekent dat zij moeten voldoen aan de vereisten die gesteld
worden door beleidsmakers die zich bezighouden met nationaal en internationaal
natuurbeleid. Daarom opent NLBIF de ‘Challenge - GBIF biodiversiteitsdata en beleid’
waarvoor een geldprijs van €5.000,- is gereserveerd om:
‘inzicht te krijgen welke eisen beleidsmakers stellen aan biodiversiteitsdata voor
beleidstoepassingen, of hoe het beleidsveld gemotiveerd kan worden meer gebruik
te maken van GBIF data’
Iedereen kan deelnemen aan de ‘Challenge’. Deelname werkt als volgt. Beschrijf uw
concrete idee voor de bovenstaande ‘Challenge’ in 1 à 2 A4-tjes tekst. Stuur dit idee samen
met uw persoonsgegevens vóór maandag 2 mei 2022 - 12:00 naar nlbif@naturalis.nl met als
onderwerp ‘NLBIF Challenge 2022’. De NLBIF node manager zal samen met de NLBIF
commissie uit alle inzendingen vóór 1 juli 2022 een (of meerdere) winnaar(s) selecteren die
de geldprijs in ontvangst mag nemen. Een synthese van de ingezonden ideeën zal als
onderwerp aan de NLBIF-call 2023 worden toegevoegd om nader uitgewerkt te gaan
worden. Vragen m.b.t. de ‘NLBIF Challenge 2022’ kunt u richten aan de NLBIF node
manager, Niels Raes, via nlbif@naturalis.nl.

