
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Onderzoek(ers) beter zichtbaar en toegankelijk

Woutersen-Windhouwer, S.

Publication date
2011
Document Version
Final published version
Published in
Digitale Bibliotheek

Link to publication

Citation for published version (APA):
Woutersen-Windhouwer, S. (2011). Onderzoek(ers) beter zichtbaar en toegankelijk. Digitale
Bibliotheek, 2011(10). http://www.essentials-
media.nl/index.php?id=409&pdf=download%2FESSENTIALS12042.pdf&issue=%2FDB%2B-
%2BDigitale%2BBibliotheek%2F2011%2FDB2011-10

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/onderzoekers-beter-zichtbaar-en-toegankelijk(5ccd4112-e454-4c87-83fd-d9956d55ccaf).html
http://www.essentials-media.nl/index.php?id=409&pdf=download%2FESSENTIALS12042.pdf&issue=%2FDB%2B-%2BDigitale%2BBibliotheek%2F2011%2FDB2011-10
http://www.essentials-media.nl/index.php?id=409&pdf=download%2FESSENTIALS12042.pdf&issue=%2FDB%2B-%2BDigitale%2BBibliotheek%2F2011%2FDB2011-10
http://www.essentials-media.nl/index.php?id=409&pdf=download%2FESSENTIALS12042.pdf&issue=%2FDB%2B-%2BDigitale%2BBibliotheek%2F2011%2FDB2011-10


201110

Onderzoek(ers) 
beter  

zichtbaar 
en 

toegankelijk

Veel universiteiten en  

auteurs willen een zo 

hoog mogelijk plaats in 

de rankings bereiken. 

Maar hoe doe je dat?  

Een betere zichtbaarheid  

bereik je niet alleen door 

in high impact tijdschrif-

ten te publiceren – breed 

denken is een vereiste. 

Onderzoekers kunnen 

veel winnen door publi-

catiestrategieën te han-

teren. Daar ligt ook een 

taak voor bibliotheken. 

Saskia Woutersen-Windhouwer



U
it onderzoek van Terheggen (senior VP 

S&T Journals bij Elsevier) [1] komt naar 

voren dat de drie belangrijkste motie-

ven van auteurs om te publiceren zijn: 

kennis verspreiden (78 procent), onderzoeksgeld 

verwerven (40 procent) en carrière (38 procent). 

Instellingen hebben weer andere belangen en me-

ten de ‘waarde’ van hun publicaties vaak met be-

hulp van bibliometrische analyse. Auteurs lijken 

zich echter zelden de vraag te stellen of het be-

langrijkste motief dat zij hebben (kennisversprei-

ding) met het traditionele model van publiceren 

het gewenste resultaat oplevert. Instellingen me-

ten de waarde van het onderzoek in getallen (ci-

tatiescores) en kijken daarmee in feite naar de re-

sultaten in het verleden, maar zij doen dat vaak 

zonder praktisch beleid waarmee de getallen – 

los van de kwaliteit van onderzoek – kunnen wor-

den geoptimaliseerd. 

Eenvoudige afspraken kunnen al veel winst ople-

veren, zoals het consistent gebruik van namen van 

zowel van auteurs als van de instelling, en zoveel 

als mogelijk in het begin van het jaar publiceren. 

Een publicatiestrategie kan de au-

teur en de instelling helpen de ge-

formuleerde doelstellingen rond-

om publiceren te bewerkstelligen. 

Vergroten van de internationale 

zichtbaarheid is daarbij van essen-

tieel belang. Dat kun je bereiken 

door resultaten van onderzoek 

zo snel als mogelijk vrij digitaal 

toegankelijk te maken en via de 

juiste kanalen te verspreiden [2]. 

Zelf-archiveren
Auteurs in de bèta- en gammawe-

tenschappen volgen vaak een dub-

bele strategie: als het mogelijk is, publiceren in 

een high impact tijdschrift voor prestige en zicht-

baarheid – dat levert financiering en een boost 

voor de carrière op. Als publiceren in een high im-

pact tijdschrift niet mogelijk is, dan levert het pu-

bliceren in een gespecialiseerd tijdschrift binnen 

het onderzoeksgebied de meeste citaties op en 

dat is goed voor onderzoeksevaluaties en biblio-

metrische onderzoeken. 

In veel disciplines is het bovendien van belang 

dat resultaten van onderzoek zo snel mogelijk 

worden gepubliceerd. Winst kun je als auteur een-

voudig maken door direct na acceptatie, de pu-

blicatie vrij toegankelijk op het internet te plaat-

sen. Veel uitgevers staan zelf-archiveren toe. Zelf-

archiveren wil zeggen dat de definitieve auteur-

versie na peer review zonder enige belemmering 

via het internet toegankelijk wordt gemaakt. Dat 

mag in veel gevallen zelfs voordat de uitgever het 

heeft gepubliceerd. Dat kan in subject based re-

positories (ArXiv, SSRN, PubMed, et cetera), maar 

ook in institutionele repositories (UvA-DARE, 

KNAW-depot, et cetera). Door eerder te publice-

ren en het werk bovendien vrij 

toegankelijk te maken, wordt de 

kans vergroot dat een werk wordt 

gevonden en geciteerd. Door het 

eerder te publiceren kunnen col-

lega’s die zelf aan het schrijven 

zijn de publicaties al in een vroeg 

stadium vinden en citeren; boven-

dien zijn de publicaties vrij toe-

gankelijk. 

Auteurs weinig doortastend
Betaalde toegang vormt een be-

lemmering, zo laat onderzoek van 

Alma Swann zien. Er zijn 31 onder-

http://arxiv.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://dare.uva.nl/
http://www.knaw.nl/


zoeken gedaan naar de relatie tussen open ac-

cess publiceren en citaties: 27 onderzoeken be-

vestigen dat publicaties die open access beschik-

baar zijn vaker worden geciteerd; slechts vier on-

derzoeken zien geen verschil [3]. Je zou dus ver-

wachten dat auteurs massaal zelf-archiveren zo-

dra ze te horen hebben gekregen dat hun publi-

catie is geaccepteerd. Dat is, 

uitgezonderd in de kernfysi-

ca en astronomie, niet het 

geval. Veel onderzoekers we-

ten niet dat het kan en wat 

de voordelen zijn. Vaak is er 

ook onzekerheid of er geen 

problemen met de uitgever 

zullen ontstaan. Daarom ne-

men steeds meer instellin-

gen en financiers het initia-

tief om dit af te dwingen. Eni-

ge jaren geleden waren Har-

vard, Stanford en MIT de eer-

ste met een verplichting tot 

zelf-archiveren: publicaties 

moeten dan zonder extra 

kosten op de datum van pu-

blicatie vrij toegankelijk zijn 

in de repository van de instel-

ling. Internationaal hebben 

veel instellingen dit voorbeeld gevolgd. Sinds dit 

jaar is Rotterdam de eerste universiteit in Neder-

land die ook een dergelijke verplichting kent. 

Financiers stellen eisen
Ook financiers van wetenschappelijk onderzoek 

kennen soms een verplichting. National Institu-

tes of Health (NIH) was de eerste grote instelling 

in de wereld, maar de EU kent nu ook voor FP7 en 

ERC onderzoek een verplichting. Een redenen hier-

voor kan zijn dat instellingen en financiers de 

zichtbaarheid van de onderzoeksresultaten wil-

len vergroten, maar er zijn ook ethische argumen-

ten. Ontwikkelingslanden krijgen met dit model 

vrij toegang tot de resultaten van onderzoek. Bo-

vendien is het onderzoek door de gemeenschap 

met belastinggeld betaald en de gemeenschap 

heeft dus ook recht op toe-

gang tot deze resultaten. 

Naast universiteiten, onder-

zoeksinstellingen en grote 

bedrijven, heeft niemand 

toegang tot de reguliere we-

tenschappelijke publicaties. 

Dat betekent dat kleine be-

drijven, zelfstandigen, maar 

ook huisartsen en geïnteres-

seerde leken geen toegang 

hebben. Vaak wordt gezegd 

dat de burger daar niets aan 

heeft. Ook hier heeft de astro-

nomie, toch geen eenvoudig 

onderzoek, laten zien dat het 

anders is. Nadat ArXiv zicht-

baar werd gemaakt via Goog-

le, nam het aantal downloads 

enorm toe en werd er een 

nieuwe groep vaste bezoekers 

van ArXiv geboren [4]. Dit alles heeft het mogelijk 

gemaakt dat nu ook burgers ontdekkingen in de 

ruimte kunnen doen. Voor instellingen is dat weer 

belangrijk in verband met de kennisvalorisatie. 

Digitaal is niet hetzelfde als zichtbaar
Het verplichten van zelf-archiveren heeft ook nog 

een paar extra voordelen. Het materiaal dat door 

de uitgever alleen op papier wordt uitgegeven, 

wordt door deze verplichting ook digitaal toegan-

http://cyber.law.harvard.edu/node/3462
http://cyber.law.harvard.edu/node/3462
http://ed.stanford.edu/faculty-research/open-archive/open-access-step
http://web.mit.edu/newsoffice/2010/libraries-open-access-aid.html
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://erc.europa.eu/


kelijk. Publicaties die anders verborgen waren ge-

bleven in de digitale wereld, worden daardoor nu 

ook automatisch zichtbaar op het internet. Een 

ander voordeel is dat kosten voor zelf-archiveren 

beperkter zijn dan de kosten voor het open ac-

cess publiceren bij de meeste uitgevers. Instellin-

gen en financiers zullen de kosten moeten afwe-

gen. Indien instellingen berekenen wat het kost 

om hun publicaties open access bij de uitgever te 

publiceren (waarbij de prijs per artikel kan ver-

schillen van enkele honderden euro’s tot enkele 

duizenden) blijkt dat voor instellingen onbetaal-

baar omdat deze instellingen ook voor de abon-

nementen moeten betalen. In verband met de be-

perkte kosten kiezen instellingen voor het zelf-

archiveren; dat wil zeggen het opzetten van een 

institutioneel repository. Financiers zoals NWO 

bieden daarbij vaak wel de mogelijkheid om de 

kosten te declareren zodat open access in het 

tijdschrift of boek kan worden gepubliceerd. 

Ook data!
Alle universiteiten in Nederland, maar ook veel 

instellingen buiten Nederland hebben de Berlin 

Declaration getekend. Het ondertekenen van de 

Berlin Declaration houdt in dat deze instellingen 

hebben gekozen voor open toegang van onder-

zoeksresultaten, maar ook voor hergebruik. Dat 

betekent dat de resultaten kunnen worden her-

gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs en onder-

zoek. Voor het onderwijs heeft dat als voordeel 

dat er niet meer voor het gebruik in het onderwijs 

hoeft te worden betaald. Voor het onderzoek zelf 

betekent het dat er een overvloed van gegevens 

vrij komt. De Berlin Declaration heeft namelijk niet 

alleen betrekking op publicaties maar ook op on-

derzoeksdata. Door publicaties en data doorzoek-

baar te maken en open te stellen voor onderzoek 

kan er onderzoek worden gedaan wat daarvoor 

niet mogelijk was. Er kunnen relaties zichtbaar 

worden gemaakt tussen onderzoeksresultaten 

die eerder niet mogelijk en dus ook niet zichtbaar 

waren. Dit laatste wordt pas mogelijk als de data 

en de publicaties vrij doorzoekbaar zijn. Om her-

gebruik mogelijk te maken is het dan ook niet vol-

doende de publicaties vrij aan te bieden. Herge-

bruik zonder toestemming kan dan alleen als wer-

ken van bijvoorbeeld een Creative Commons-licen-

tie zijn voorzien. Ook het beschikbaar stellen van 

onderzoeksdata, zodat hergebruik mogelijk is, kan 

de zichtbaarheid van zowel de auteur als de instel-

ling vergroten. Zo is uit onderzoek gebleken dat 

het delen van data meer citaties kan opleveren [5].

Meekijken
Voor instellingen heeft de open toegankelijkheid 

van alle resultaten van onderzoek bovendien als 

voordeel dat het onderzoek transparanter en van 

een hogere kwaliteit wordt. Indien resultaten van 

onderzoek, zoals datasets, worden gepubliceerd, 

zal de auteur er voor moeten zorgen dat collega-

onderzoekers de data begrijpen. Dat betekent 

ook dat de kans op fraude wordt verminderd. Zo-

dat het verzinnen van onderzoeksresultaten zo-

als bij Diederik Stapel had kunnen worden voor-

komen [6]. De data waarop een publicatie is ge-

baseerd is immers beschikbaar. Bovendien zal, nu 

collega-onderzoekers meekijken er meer gestruc-

tureerd worden gewerkt. Tot slot is ook uit onder-

zoek gebleken dat publicaties die zijn gerelateerd 

aan open data meer worden geciteerd.

Bibliotheken: open access-content 
actiever promoten

Om resultaten van onderzoek eenvoudig vind-

baar en goed zichtbaar te maken is het van be-

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_86AFST
http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/
http://creativecommons.nl/licenties/uitleg/


lang dat onderzoeksresultaten op zo veel als mo-

gelijk plekken te vinden zijn. Veel disciplines ken-

nen voorkeursbronnen. Als deze bron echter niets 

oplevert zoekt de goede onderzoeker verder. Zo 

is het in veel disciplines van belang om in Web of 

Science of Scopus gevonden te worden. Maar de-

ze databases nemen lang niet alle resultaten van 

onderzoek op. Bovendien zijn er onderzoekers of 

instellingen die 

geen toegang heb-

ben tot deze zeer 

kostbare databa-

ses, maar deze on-

derzoeksresulta-

ten ook nodig heb-

ben voor hun on-

derzoek. Reposito-

ries kunnen dan 

helpen de biblio-

grafische gegevens 

en de files van pu-

blicaties zoveel 

mogelijk onder de 

aandacht te brengen. Ze gebruiken daar een spe-

ciaal protocol voor zodat de gegevens uitgewis-

seld kunnen worden (OAI-PMH of OAI-ORE) maar 

nog belangrijker zijn de sitemaps voor Google en 

Google Scholar.

Bibliotheken zouden hierin bovendien nog een 

sterkere rol kunnen spelen. Bibliotheken zijn van 

nature geneigd om materiaal dat is aangekocht, 

en waar ze zich voor moeten verantwoorden, pro-

minenter te promoten. Open Access publicaties 

worden over het algemeen aan het internet over-

gelaten en vormen geen onderdeel van de collec-

ties. Dat is een gemiste kans. Bibliotheken zou-

den publicaties die open access toegankelijk zijn 

onderdeel moeten maken van de collectie en net 

zo sterk moeten promoten als materialen waar-

voor is betaald.

Publicatiestrategieën: in de 
kinderschoenen

Wat is er nog meer? De verwachting is dat in de 

toekomst verspreiding van metadata eenvoudi-

ger moet gaan via het semantische web. Slechts 

een zeer beperkt 

aantal uitgevers 

levert momenteel 

een bijdrage aan 

het semantische 

web. Dat betekent 

dan ook dat resul-

taten van onder-

zoek op dit mo-

ment nog steeds 

actief verspreid 

moeten worden. 

Maar om resulta-

ten van onderzoek 

zoveel mogelijk 

onder de aandacht te brengen, is verspreiding van 

de publicatie alleen niet voldoende. Ook van be-

lang zijn netwerken, en het verspreiden van bij-

voorbeeld Powerpoints, samenvattingen en vi-

deo’s et cetera. Daarnaast moeten auteurs en in-

stellingen de nieuwste ontwikkelingen blijven 

volgen. Sociale media zoals Twitter spelen op dit 

moment weliswaar nog geen belangrijke rol, maar 

worden wel steeds belangrijker.

Veel auteurs en instellingen willen beter scoren, 

maar weten vaak niet hoe ze dat het beste kun-

nen bereiken. Er is nog weinig beleid op het ge-

bied van publicatiestrategie. In dit stadium lijkt 

het dus vooral te gaan om bewustwording en pro-

motie. Voor auteurs betekent dit dat zij een ac-

http://www.openarchives.org/pmh/
http://www.openarchives.org/ore/


tievere rol moeten spelen in het verspreiden van 

hun onderzoeksresultaten. Dat laatste zal in de 

overvolle agenda van de wetenschapper geen wel-

kome boodschap zijn. De bibliotheek kan de au-

teur hierbij de helpende hand bieden en het ma-

nagement adviseren. In de toekomst zullen im-

mers steeds meer instellingen de voordelen zien 

van een publicatiestrategie en dit in het beleid 

opnemen; de verplichting om onderzoeksresul-

taten vrij toegankelijk te maken zal daar een on-

derdeel van zijn. Door met de repositories de prijs-

barrière weg te nemen wordt de internationale 

zichtbaarheid en toegang tot wetenschappelijke 

publicaties vergroot. Bovendien kan het onder-

zoek sneller zichtbaar worden gemaakt en dat le-

vert meer citaties op. 
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jkte publicaties en de UKB-werkgroep open access. In 
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