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Redactiestatuut openaccess.nl 
 
1. Inleiding 

De OA website is, op initiatief van Surf, gestart in 2009. Hij is gebouwd door een externe leverancier in 

Joomla. Op dit moment wordt de website gehost door de Universiteit Utrecht. Regulier beheer en 

onderhoud is door de UU grotendeels uitbesteed aan dezelfde externe leverancier.  Het platform is 

medio 2014 geupgraded. 

In het eerste kwartaal van 2015 wordt het platformbeheer overgedragen aan de TU Delft. Dit heeft te 

maken met het feit dat Delft de rol van National Open Access Desk in het EU project OpenAIRE van 

Utrecht gaat overnemen. Deze overgang heeft  gevolgen  voor de keuze van het CMS-systeem  

De website is een belangrijk middel in de landelijke OA communicatie. Nu OA ook een belangrijk politiek 

item geworden is in Nederland, voldoet de inhoud niet meer. Daarnaast dient de vormgeving  

gemoderniseerd te worden. De redactie wil de look en feel van de site ingrijpend veranderen en tevens 

overgaan naar een zowel Engels- als Nederlandstalige site. Hiervoor zijn  specificaties opgesteld. 

Op de homepage van de website worden SURF, de VSNU, NWO en UKB benoemd als organisaties die 

gezamenlijk verantwoording nemen voor de inhoud van de website. Er is dus sprake van een gedeeld 

eigenaarschap. 

Plaats in de landelijke communicatie-infrastructuur over Open Access 

De OA informatie op de VSNU website richt zich met name op Nederlandse politici. Vanuit de VSNU site 

wordt gelinkt met www.openaccess.nl. Dat geldt ook voor een aantal website(pagina’s) van Surf, NWO   

en andere Nederlandse wetenschappelijke instellingen.  www.openaccess.nl wordt in Nederland gezien 

als leidend platform voor de communicatie over Open Access. 

 

2. Doelstelling van www.openaccess.nl 

Het via één site bundelen van objectieve, feitelijke informatie en nieuws over ontwikkelingen op het 

gebied van Open Access in Nederland, aangevuld met voor Nederland belangrijk OA nieuws uit het 

buitenland. Het gaat om feitelijke informatie. Persoonlijke meningen zijn mogelijk maar dan in de vorm 

herkenbaar als een column of verwijzing naar een blog. 

Middels informatie en adviezen heeft www.openaccess.nl nadrukkelijk de bedoeling drempels te slechten 

die wetenschappers ervaren bij de transitie naar Open Access publiceren. Dit gebeurt door signalering 
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van andere meningen en het reageren daarop. Op de site wordt transparant doel en missie van de site 

gecommuniceerd bv. onder tabje ‘Over ons’. 

 

3. Doelgroep  

Primair: (Inter)nationale onderzoeksgemeenschap. WO- en HBO-wetenschappers, docenten en 

studenten, beleidsmakers en overige OA-betrokkenen in binnen- en buitenland. 

Secundair: bedrijfsleven, wetenschapsjournalisten, burgers en overige consumenten van 

wetenschappelijke informatie. Ook uitgevers horen bij de secundaire doelgroep. 

 

4. Kernboodschap 

Van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek moet iedereen de uitkomsten online kunnen lezen 

en hergebruiken. Dat is het ideaal van de Open Access beweging. Alle hoger onderwijsinstellingen in 

Nederland streven daarnaar. Via de site openaccess.nl wordt de doelgroep objectief geïnformeerd over 

recente ontwikkelingen die de verwezenlijking van dit ideaal in Nederland beïnvloeden. Daarnaast geeft 

de site praktische adviezen aan wetenschappers die Open Access willen publiceren.  

5. Organisatie (stakeholders) 

 

5.1 UKB Werkgroep Open Access 

De werkgroep stelt op basis van voorstellen vanuit de Redactie en Redactieraad het overall beleid voor 

de site vast  

5.2 Adviesraad 

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de universiteiten, NWO en VSNU.  De raad volgt de 

berichtgeving en inhoud op de website kritisch. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd en moedigt daar 

waar zij dat nodig acht de redactie aan. Ook aangaande de vindbaarheid van de informatie op de site kan 

zij adviseren. Zij gaat daarbij uit van het perspectief van de doelgroep. Vooral de inbreng vanuit 

wetenschappers zelf is van belang. De adviesraad komt 2x per jaar bijeen. 

5.3 Redactie 

De redactie bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse universiteiten. De redactie zorgt voor 

nieuwsgaring, opstellen en publiceren van nieuwsberichten, het noodzakelijk onderhoud en actualisering 

van de website. Er is ook een Open Access Twitter-account, waarop nieuwsberichten standaard 

verschijnen. Ook hiervoor zorgt de redactie. 

De redactie doet voorstellen ter verbetering van het ‘zoeken en vinden’ van informatie op de website. 

Dat kan betrekking hebben op het platform dat gebruikt wordt, maar ook de navigatie. Eventuele 

aanpassingen hierin worden op basis van specificaties die de redactie opstelt, uitgevoerd door derden. 

De redactie voert haar taken journalistiek onafhankelijk uit en vergadert minimaal 6x per jaar. 

Per kwartaal is één van de redactieleden primair verantwoordelijk voor de nieuwsberichten en de 

aanpassingen op de website. Het (groeps)contactadres voor de redactie is prominent op de homepage 

zichtbaar. 
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Op het moment dat de redactie compleet is zal een rooster van aftreden worden vastgesteld, waarbij de 

continuïteit gewaarborgd wordt. De zittingstermijn vanaf het moment van vaststelling is 3 jaar met een 

uitloop naar 3,5 jaar. 

Competenties waarover redactieleden moeten beschikken: 

 Kennis van en affiniteit met de doelgroep van de site 

 Affiniteit met Open Access/Open Science 

 Ervaring met het schrijven van webteksten 

 

5.4 Netwerk Landelijke correspondenten 

De redactie heeft een netwerk van correspondenten (OA contactpersonen UB’s en SURF, plus een 

vertegenwoordiger vanuit het HBO) 

Zij leveren OA nieuws vanuit de instellingen aan de redactie aan. De redactie zorgt, eventueel na 

redigeren, voor plaatsing op de website en verspreiding via Twitter. 

Het twitteraccount wordt gebruikt om discussies te modereren 

 

6. Beheer van de website 

 

6.1. Inhoudelijk beheer 

Ten behoeve van het inhoudelijk beheer zijn richtlijnen vastgesteld o.a.  over het schrijven van teksten 

en de toon die gehanteerd moet worden. Dit format is als bijlage bijgevoegd. 

 

6.2 Technisch beheer 
Tot en met het eerste kwartaal van 2015 wordt de website gehost door de Universiteit Utrecht. Regulier 

beheer en onderhoud is door de UU uitbesteed aan een externe leverancier. De kosten worden 

gedragen door de UU.  

In het eerste kwartaal van 2015 wordt het technisch beheer overgedragen aan de TU Delft. Vanaf dat 

moment zal ook de navigatie en de inhoud van de website ingrijpend worden gewijzigd. TU Delft is van 

plan de nieuwbouw uit te besteden aan een extern ontwerpbureau, wellicht dat ook daar een deel van 

het (klein) regulier onderhoud gedaan kan worden.  Delft zal hierover afspraken maken. 

6.3 Sociale media 
De website zal in de toekomst zoveel mogelijk gebruik maken van sociale media (Twitter, Facebook, 
wellicht ook Flickr) 
 
7. Budget/financiering 

 

De site speelt een belangrijke rol in de communicatie over Open Access in Nederland. De 

communicatiestrategie over OA wordt bepaald door de stakeholders SURF, VSNU, NWO en UKB.  

De financiën worden gedragen door de UKB.  Deels bestaat die uit out-of-pocket kosten (bijv. de tijd van 

de redactieleden) en deels uit echte kosten (klein onderhoud, vertalingen) De redactie zal voor dit laatste  
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jaarlijks een begroting opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de UKB.  De hosting van de website 

is voor rekening van de TU Delft. 

 

 


