
Suppose that an ephemeron (a mayfly), hovering over a pool for its 
one April day of life, were capable of observing the fry of the frog in 
the waters below. In its aged afternoon, having seen no change upon 
them for such a long time, it would be little qualified to conceive that 
the external branchiae (gills) of these creatures were to decay, and 
be replaced by internal lungs, that feet were to be developed, the 
tail erased, and the animal then to become a denizen of the land’ 
Robert Chambers (1844)

Why



Stel dat een eendagsvlieg, die op die ene aprildag van zijn leven 
boven een poel zweeft, in staat zou zijn om het kikkerkroost in 
het water onder hem te observeren. Als hij ’s middags, inmiddels 
voorbij de piek van zijn leven, nog steeds geen verandering had 
waargenomen, zou hij zich beslist niet kunnen voorstellen dat de 
kieuwen van deze wezens zouden degenereren en vervangen 
zouden worden door interne longen, dat zich poten aan het 
ontwikkelen waren, dat de staart ging verdwijnen en het dier 
uiteindelijk een bewoner van het vasteland zou worden. 

Why







• Versnelling en verdieping van het 
onderzoek 

• Voor gewone burgers 
• Voor wetenschappers
• Voor computer-algoritmes 
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OA: betaling door de 
auteur voor het publiceren 



Het systeem van wetenschappelijk publiceren

• Stijgende winstmarges 

• OA = omdraaien van geldstromen: 

Closed access:  
betaling door de lezer voor de 
toegang 

Open Acces:  
betaling door de auteur voor het 
publiceren 



• De winsten aanwenden voor de wetenschap zelf 

Kosten



• Feiten:  
• het wetenschappelijk publiceren is niet duur  
• het verspreiden van wetenschappelijke kennis brengt nauwelijks 

extra kosten met zich mee 
• bestuurders en politici op de hoogte van het oneerlijke business 

model  
• er is ruimte voor alternatieve modellen 

• Een alternatief business model voor wetenschappelijk publiceren en 
open toegang tot onderzoeksresultaten is mogelijk en werkt 

Kosten



• Stevan Harnad’s “Subversive Proposal” (1994) 
• Budapest Open Access Initiative (2001) 
• Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and 

Humanities (2003) 
• IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research 

Documentation (2004) 
• OECD Declaration on Access to Research Data From Public Funding (2004) 
• EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National 

Governments (2017) 
• UNESCO Recommendation on Open Science (2021) 
• E.a.

OA statements



• Doelen 
• Uitgangspunten 
• Voorbereidingen (proces) 
• Het model en relatienetwerk 
• Organisatie en financiën 
• Financiële duurzaamheid op lange termijn

Radboud University Press



• Hoge kwaliteit van publishing OA services 
• Bewijs dat academia publishing haalbaar en duurzaam is en change 

agent kan zijn  

• Want: 
• Wij zijn niet de enigen 
• Er is ook plek voor commerciële partijen

Doelen



• Diamond OA 
• CC-BY 
• Copyright van de auteur  
• Rechten op de titel bij de redactie 
• Hoge wetenschappelijke kwaliteit

Uitgangspunten



• Alle vakgebieden en verschillende soorten publicaties 
• Tijdschriften 
• Boeken 
• Educatieve boeken en materialen 
• Dissertatie reeksen 
• Seriewerken 
• Strikt wetenschappelijk maar ook populair-wetenschappelijk 

• Studenten tijdschriften? 
• Niet tekstuele publicaties  

• Innovatie

Uitgangspunten



• 2 jaar voorbereidingen 
• Uit 60+ interviews bleek: 
• veel enthousiasme en draagvlak 
• 25+ publicaties in de planning   

• Voorbeelden van businessmodellen en succesfactoren van andere 
university presses 

• Juridische aspecten mbt private en publieke dienstverlening. 
• Ontwerp businessmodel: 
• context van technologische mogelijkheden  
• andere spelers op de markt. 

Voorbereidingen 



Enkele businessmodellen en succesfactoren van andere university presses 



Het model en relatienetwerk
• Network van gespecialiseerde partners en leveranciers 
• Kleine helpdesk- en regie-organisatie
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Business model and partners
Uitgever = eigenaar titel

Titel ! kwaliteitsindexen

Kwaliteitsindexen ! 
beoordeling auteur

Beoordeling auteur! 
persoonlijke carriere



Het model en relatienetwerk
• Doorbreken van deze afhankelijkheid: 
• Slow science 

• Nederlandse Erkennen & Waarderen programma 
• NWO: top 10 werken 
• EUA's Universities without Walls  
• Noodzaak tot verandering huidige kwaliteitsbeoordelingssystemen

• Dynamiek in de markt van wetenschappelijk publiceren



Het model en relatienetwerk
• Nationale Open Journals Platform 

• Scandinavische inspiratie 

• NWO-subsidie voor opzet en start-up kosten 

• Open Journals platform + diensten structureel ondergebracht bij KNAW 

• Gebruikers: tijdschriften, uitgevers, university presses 

• Geen winstoogmerk + verdeling van de kosten onder de partners,  
• Kosten transparant  en gerelateerd aan producten/diensten   
• Verkenning soortgelijke  mogelijkheid voor boeken 
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Het model en relatienetwerk
Radboud Universiteit en landelijke faciliteiten: 
• ‘Overhead’ van Radboud Universiteit: 

• Secretariaat 

• Huisvesting  
• Werkplek  
• Financiële and personele administratie en expertise  

• Universitaire en landelijke faciliteiten en diensten  
• Repositories voor duurzame opslag 

• Landelijke duurzame archivering en vindbaarheid via KB 

• RDM expertise, advies en opslag binnen en buiten de 
universiteit 



Repositories voor duurzame opslag

Radboud 
Repository

sharing science



RDM expertise, advies en opslag binnen en buiten de universiteit 



Organisatie en financiën
• Organisatie:  

klein en flexibel,  
2.4 fte’s  

• Snelle en persoonlijke 
response 

Steering Group

Radboud University 
Press team

Advisory Board 

Editorial Board

Verantwoordelijk voor peer 
review en eerste screening 

Strategie en innovatie 
Management, strategie 

en implementatie



Organisatie en financiën
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Organisatie en financiën
• 20 boeken, 8 bestaande tijdschriften, 1 nieuw tijdschrift p.a.  

• Inkomsten 

• Basisfinanciering vanuit de universiteit 

• Variabele inkomsten: verkoop van geprinte boeken, optionele 
auteursbijdragen voor OA 



Organisatie en financiën
• Kosten 

• Vaste kosten (personeel, basis organisatie) en variabele 
personeelskosten 

• Productiekosten boeken en tijdschriften (digitaal en waar 
wenselijk ook print) 

• Personeelskosten in natura 

• Totaal ca 300.000 euro pj 

• Opbouwen van reputatie binnen 5 jaar 



Financiële duurzaamheid op lange termijn
• Lange termijn financiering uit literatuurbudget 

• OA = verandering van betaling voor toegang naar betaling 
voor publiceren: 

• ‘Flipped model’ ! geen betalingen voor de toegang 

• Conversie van literatuurbudget naar OA publicatie budget



Financiële duurzaamheid op lange termijn
• Uitgaven OA publicatie budget: 

• Traditionele commerciële uitgevers  

• Publicaties via eigen University Press 

• Academia publishing OA kanalen en OA NUP’s 

 

Hoge prijzen

Geen 
winstoogmerk 
Lage prijzen


