
	

Beste (jonge) academici, 
  
Deze weken wordt er op allerlei niveaus gediscussieerd over de implementatie en 
(mogelijke) gevolgen van open access Plan S. Zoals jullie wellicht weten schrijft 
ScienceGuide al langer over dit onderwerp in de enge en de brede zin (dossier). Wij 
proberen zo veel mogelijk aspecten van deze discussie in beeld te brengen om de discussie 
op basis gefundeerde argumenten te kunnen voeren.  
  
Tot nu toe is een onderdeel van de open access discussie relatief onderbelicht gebleven: de 
redacteurs. Zij zijn degenen die het cognitieve werk verzetten achter een wetenschappelijke 
uitgave (tijdschrift, bundel, platform, etc.) en hun naam en netwerk verbinden aan de 
publicatie. 
  
Recente ontwikkelingen bij verschillende tijdschriften hebben laten zien dat academische 
redacteurs een zeer belangrijke rol in spelen in de transitie naar open access. Boycots van 
redacteurs, het ‘klonen’ of ‘flippen’ van publicaties, ze laten zien hoe belangrijk de redacteur 
is voor het proces, en welke invloed ze hebben op het ‘business model’ van de uitgever.  
  
Wat echter een groot mysterie blijft, is wat de afspraken tussen uitgevers en academische 
redacteurs nu eigenlijk zijn. Omdat we er nooit (openlijk) over praten. De verschillen zijn 
navenant enorm. Waar sommige (hoofd)redacteurs van wetenschappelijke publicaties zo af 
en toe een diner krijgen aangeboden hebben anderen contracten van €1500 oplopend tot 
€60.000 per jaar.  
  
Enig (publiek) inzicht in deze contracten ontbreekt. Terwijl het voor de hand ligt dat dit 
relevante informatie is voor de discussie over open access (en Plan S).  
  
Vandaar dat ik jullie graag de volgende vragen zou stellen: 
 

 Zijn jullie redacteur bij een wetenschappelijke publicatie? 
o Zo ja, bij welke uitgever? 
o Zo ja, wat is het aantal uren dat hier theoretisch en praktisch aan besteed 

wordt? 
 Wordt je hiervoor gecompenseerd in enigerlei vorm? 

o Zo nee, waarom niet? 
o Zo ja, welke hoogte heeft het bedrag en is dit variabel of vast? 
o Zo ja, zouden wij het contract mogen inzien? 

 Aan wie wordt dit bedrag overgemaakt (individu/afdeling/instelling/anders)? 
 Wat gebeurt er uiteindelijk met dit geld? 

  
Het liefst zou ik natuurlijk antwoorden hebben die ik ‘on the record’ mag gebruiken. Met 
oog op een zo groot mogelijke respons ben ik ook bereid om antwoorden als ‘off the record’ 
te beschouwen.  
  
Mailen kan naar sdeknecht@scienceguide.nl maar bellen kan ook op 06 3843 7167. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Sicco D. de Knecht, MSc 
Hoofdredacteur  
 
P.S. Als jullie deze vraag/mail uit kunnen zetten naar jullie eigen netwerken, dan ben ik 
jullie zeer erkentelijk.  


