
NWO-symposium Open Access: samenvatting van de presentaties  
12 oktober 2010, Utrecht (Geertekerk)  
 
Het symposium werd georganiseerd in het kader van de Open Access-week in Nederland 2010 met als 
motto: ‘The power of Open Access’. NWO had als doel bewustwording te bevorderen over Open Access 
publiceren, het belang van Open Access te benadrukken, en informatie te geven over het starten van 
Open Access tijdschriften. Het publiek was afkomstig van universiteiten en overige organisaties.  
Er waren bijdragen van twee NWO-sprekers, namelijk Jos Engelen (voorzitter algemeen bestuur NWO) 
en Ron Dekker (NWO directeur instituten, financiën, infrastructuur), en er waren bijdragen van drie 
externe sprekers: Saskia Franken (Managing Director Igitur, universiteitsbibliotheek Universiteit van 
Utrecht), Chris Armbruster (Research Associate Max Planck Digital Library, Berlin) en Derk Haank (CEO 
Springer, Doetinchem).  
 
Ron Dekker (NWO) lichtte het Open Access-beleid van NWO toe.   
Samenvatting: NWO is de nationale wetenschapsfinancier en draagt ertoe bij dat het Nederlandse 
wetenschappelijk onderzoek nationaal en internationaal excelleert. NWO bevordert daarbij dat de 
resultaten van door NWO gefinancierd onderzoek publiek toegankelijk worden gemaakt. NWO meent dat 
onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, vrij toegankelijk behoort te zijn. NWO ziet 
momenteel Open Access als de meest effectieve methode voor het toegankelijk maken van 
onderzoeksresultaten.  
NWO accepteert een periode van overgang tussen het ‘subscription´ of ‘toll access’-model van publiceren 
naar het ‘open access’-model. Behalve dat de ‘green road’ – het deponeren van publicaties in repositories 
– een goede open access-ontwikkeling is, kan die tegelijk worden beschouwd als een overgangssituatie 
in de richting van de ‘golden road’: het publiceren in open access-tijdschriften en –boeken. De 
universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek dragen zorg voor een duurzame toegankelijkheid van de 
publicaties die in de universiteitsrepositories zijn opgeslagen onder andere met het Current Research 
Information System (CRIS).  
De huidige subsidie-instrumenten van NWO zijn het Stimuleringsfonds Open Access (sinds maart 2010, 
een pilot in de geesteswetenschappen voor het starten van Open Access tijdschriften (liep tot 1 oktober 
2010), en een call for proposals NWO-breed voor het starten van Open Access tijdschriften voor alle 
wetenschapsdisciplines (liep tot eerste kwartaal 2012). Verder is NWO medefinancier van het project 
OAPEN open access publiceren van boeken.  
Open access van data is in technisch en juridisch opzicht ingewikkelder. NWO werkt samen met het 
instituut DANS (Data Archiving and Networking Services) om hiervoor beleid te ontwikkelen.  
 
Saskia Franken (Igitur, UU) stelde de vraag aan de orde waarom een universiteitsbibliotheek zich met 
Open Access bezig zou houden en beschreef zes acties van instellingen om Open Access te realiseren. 
Samenvatting: Met stijgende kosten en prijzen van tijdschriftabonnementen en een stijgend aantal 
digitale tijdschriften en een budget dat daarmee geen gelijke tred houdt, moet een 
universiteitsbibliotheek maximaal toegang behouden tot wetenschappelijke informatie.  
Er zijn een zestal acties van instellingen noodzakelijk om Open Access te realiseren. Na verwezen te 
hebben naar de Berlin Declaration beschreef ze het opzetten van een institutionele repository, het aan 
universiteitsmedewerkers verplicht stellen om geaccepteerde manuscripten aan die repository aan te 
leveren, het zichtbaar maken van Open Access publicaties bijvoorbeeld in de digitale catalogus, het 
formuleren van een Open Access beleid van de instelling, het formuleren van een beleid over Intellectual 
Property Rights, en als laatste actie: zelf een Open Access uitgever worden. Vervolgens lichtte ze die 
laatste actie toe in de context van haar eigen universiteitsbibliotheek: Igitur, Utrecht Publishing & 
Archiving services.  
Tenslotte beschreef ze de ontwikkeling van de rol van universiteitsbibliotheken. Vroeger was een 
bibliotheek een importeur van kennis, in de zin van het verwerven van tijdschriftabonnementen en die 
ter beschikking stellen. Die rol wordt nu meer een van exporteur van kennis, in de zin van actief 
onderzoekers stimuleren om kennis te publiceren en wetenschappelijke informatie zo breed mogelijk te 
verspreiden inclusief kwaliteitsnormen.  



 
Chris Armbruster (Max Planck Digital Library Berlin) sprak over de implementatie van Open Access 
beleid.  
Samenvatting (in English): Implementation of Open Access has to do with various aspects of, e.g., 
policy, business, and with changes in framework, in attitudes and in behaviour of readers and authors. 
He illustrated the experiences in the Max Planck Gesellschaft with eSciDoc (eScience with infrastructure), 
Living Reviews (a new type of review journal), and European Cultural Heritage Online (infrastructure for 
various types of data). He referred to policy and political structures such as the Berlin Conferences, OA 
publishing deals and the Allianz Initiative which is a form of coordinated policy development on various 
aspects of Open Access.  
Then he elaborated on the two-year EU project called SOAP (Study on Open Access Publishing). One 
outcome for instance is that 55% of the Open Access journals are issued by publishers who only publish 
a single journal (amounting to over 1600 titles) while 13% of the Open Access journals are being 
published by publishers who have more than 50 journals in their catalogue. Because of all these small 
publishing houses sustainable access and archiving deserve special attention. Another outcome is that a 
vast majority of all researchers think that Open Access journals would be beneficial. Researchers in 
astronomy, engineering, chemistry and management appear to publish in Open Access journals least 
frequently. 
Another EU project presented by Armbruster was PEER (Publishing and the Ecology of European 
Research; for detailed information of this five-year project see http://www.peerproject.eu ).  
A publication on this same topic appeared only a few days after the NWO symposium. It is entitled 
Implementing Open Access: policy case studies, see  http://ssrn.com/abstract=1685855 . 
 
Derk Haank (CEO Springer) explained the various flavors of Open Access at Springer.  
Samenvatting (in English): Authors are allowed to self-archive the final drafts of their articles that 
have been accepted for publication by the editorial board, and to deposit articles into PubMed Central. 
The phenomenon of Hybrid journal titles - Springer Open Choice - is very common, which means that 
authors may buy their articles free for Open Access once they have appeared in regular journals. The 
articles are immediately freely available, the copyright remains with the author; the articles are 
published under the Creative Commons Attribution. The Open Choice fee per article has been based on 
the turnover of articles in regular journals. Springer has analysed the uptake of hybrid journals across 
disciplines and has compared this with the total number of articles they publish across disciplines. Open 
Access has been taken up in all disciplines; medicine en the biomedical and life sciences seem to be 
slightly more interested than others. 
Springer has bought BioMed Central, which makes Springer the world’s largest open access publisher 
according to Peter Suber (in the recent past Research Professor of philosopher at Earlham College, 
Indiana, USA; leading Open Access activist).  
The ‘golden road’ also applies in Springer; here it is called Springer Open. Considering three big Open 
Access publishers the growth of Open Access is impressive. A tentative estimate has been made for 
future growth of Open Access with Springer. The Springer conclusion is that Open Access will stay as a 
complementary business model to the well established subscription model. 
 
Jos Engelen (NWO, Algemeen bestuur) zette tenslotte de NWO-visie uiteen.  
Samenvatting: Wat betreft de kwaliteit is er in principe geen verschil tussen reguliere tijdschriften en 
Open Access tijdschriften. In de wetenschap is een kritisch peer review systeem van top-wetenschappers 
gebruikelijk, ook in Open Access. Een uitgever dient de controle op, en bewaking van, kwaliteit en 
duurzame toegankelijkheid zeker te stellen.  
Het kenmerkende aspect van Open Access is het business model. Voor Open Access betekent dat, 
eenvoudig gezegd, dat publicatiekosten worden gedekt uit het onderzoeksbudget van de onderzoekers 
en niet door abonnementen. 
De transitie naar Open Access verloopt traag. Onderzoekers zijn conservatief en willen geen 
onderzoekstijd besteden aan het zoeken naar nieuwe wegen voor hun publicaties. Maar financiers van 
onderzoek dwingen hen ook tot conservatisme. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van een aanvraag mede te 



bepalen op basis van de past performance van de betreffende onderzoeker met behulp van meta-
science, zoals impact factor van tijdschriften, de Hirsch index, en analyses van citatiescores.  
We kunnen creatiever zijn. Bijvoorbeeld door een nieuw Open Access-tijdschrift een start-impactfactor 
mee te geven. Die factor kan worden samengesteld uit indicatoren voor de kwaliteit van het uitgeef-
proces en de reputatie van de uitgever en diens redactie (Editors en Editorial Board). Dit is een 
benadering waarmee de kwaliteit van startende Open Accesstijdschriften kan worden vergeleken met die 
van bestaande, ‘toll access’ tijdschriften.  
Jos Engelen voegde toe dat NWO wellicht subsidie zou kunnen verstrekken voor sessies gewijd aan Open 
Access bij wetenschappelijke conferenties.  
NWO acht het van cruciaal belang dat commerciële uitgevers deelnemen aan de Open Access-beweging, 
evenals bijvoorbeeld de ‘learned societies’ en andere uitgevers die geen aandeelhouders hebben die 
Open Access zouden kunnen tegenhouden.  
Nieuwe gespecialiseerde zoekmachines kunnen worden ontwikkeld - als eenmaal alle wetenschappelijke 
publicaties met gegarandeerde kwaliteit Open Access zijn - om kennis wetenschapsbreed op te zoeken 
en te combineren.  
Een nieuw bericht is dat NWO in 2011 een ‘call for proposals’ zal uitsturen voor het opstarten van nieuwe 
Open Access-tijdschriften respectievelijk omvormen van bestaande reguliere tijdschriften naar Open 
Access. Het algemeen bestuur van NWO heeft daarvoor een miljoen euro uitgetrokken. 
Open Access publiceren moet internationaal gemeengoed worden. De European Heads of Research 
Councils (EUROHORCs) werken daaraan. 
Eens – hopelijk eerder dan later - wordt Open Access de standaard voor publiceren in de wetenschap.  
 
 
Bijlage: Programma van het symposium 
 



Bijlage: NWO Symposium Open Access; 12 October 2010, Utrecht (Geertekerk) 
 
12.30 – 13.00 Arrival and reception 
 
13.00 – 13.30 hrs. 
Welcome and short introduction.  
Jos Engelen (President Governing Board NWO).  

The theme of the international Open Access week is 'Researchers challenged to demonstrate the 
impact of Open Access on research and scholarship'. The Dutch Open Access week focuses on 
'the power of Open Access'.  

NWO policy on Open Access.  
Ron Dekker (Director Institutes, Finance and Infrastructure) 

Aspects of the NWO Open Access policy; the public and worldwide accessibility of research 
results acquired with public funds; raising Open Access awareness. The NWO Incentive Fund for 
Open Access; the NWO Humanities Fund for Open Access Journals; Open Access book publishing 
OAPEN. NWO in Open Access together with stakeholders. Introduction of the speakers. 

 
13.30 – 14.00 u.  
Utrecht University Library and scientific Open Access journals.  
Saskia Franken (Utrecht University Library, Manager Igitur). 
 Reflections on the concept of ‘Open Access’. Reasons for a university library to engage in Open 

Access. Ways to stimulate Open Access publishing. A case study: Igitur, the e-publishing 
department of Utrecht University Library.  

 
14.00 – 14.30 u. 
Open Access implementation: success and challenges with journals, repositories and new 
research infrastructures.  
Chris Armbruster (Max Planck Digital Library, Berlin). 

Open Access initiatives by the Max Planck Gesellschaft. Co-operation and projects in Europe. The 
role of research funders: a recent study on open access policy implementation (to be published 
shortly).  

 
14.30 – 15.00 u. Coffee/tea break 
 
15.00 – 15.30 u. 
Commercial publishers and Open Access.  
Derk Haank (CEO Springer Science and Business Media). 
 Open Access activities developed by commercial publishers; new business models. Reflections on 

the role of commercial publishers and the co-operation with the academic world. Developments 
in the near future; optimizing communication in science.  

 
15.30 – 16.00 u.  
For all academic fields Open Access is a compelling business model – stopping it is wasting 
time.  
Jos Engelen (President Governing Board NWO). 

Considerations leading to the NWO Open Access policy. The international context of NWO; the 
Berlin Declaration, the Roadmap ESF/EUROHORCS. A reflection on the contributions of speakers 
and public. Announcement of a new Open Access subsidy instrument.  

 
16.00 – 17.00 u.  
Drinks 
 


