
WGOA 

“We zien onszelf als brug tussen lokale en (inter)nationale ontwikkelingen - 
bijvoorbeeld bij universiteiten, onderzoeksfinanciers en uitgevers - en 
onderzoekers die met deze nieuwe ontwikkelingen te maken krijgen op het 
gebied van Open Access. We hebben een breed netwerk, geven gevraagd en 
ongevraagd advies over de nieuwe ontwikkelingen, ondersteunen projecten - 
bijvoorbeeld voor de ontwikkeling of implementatie van nieuwe tools of beleid 
- en zijn een spil in de communicatie richting onderzoekers en het publiek. 
Ons doel is om de transitie naar Open Access voor alle partijen te 
vergemakkelijken.” 

Opzet 

Wij vergaderen 6x per jaar en spreken elkaar daarnaast tijdens informele 
online koffiemomenten. Veel informatie-uitwisseling vindt plaats via een actief 
gebruikte mailinglijst en een gedeelde SURF-drive folder. Op dit moment is 
elke universiteit in de werkgroep vertegenwoordigd, alsmede UKB, DANS, 
KB, UKBsis en NWO. 

Activiteiten 2021 

Naast onze structurele activiteiten zoals de redactie openaccess.nl, 
verbetering van de workflows van R&P deals, signalering van problemen en 
het bijhouden (inter)nationale ontwikkelingen OA hebben wij in 2021: 

- een preprint guide uitgebracht, bedoeld om zowel onderzoekers als het 
publiek (journalisten, patiënten, gezondheidswerkers, enz.) te helpen bij het 
beantwoorden van vragen over het publiceren, interpreteren en gebruiken 
van preprints. De gids kan hier worden gedownload. 

- themabijeenkomsten georganiseerd over de implementatie van de Rights 
Retention Strategy, het in kaart brengen van OA publicatie kosten buiten R&P 
overeenkomsten en het gebruik van OAswitchboard 

- samen met vertegenwoordigers van WGL, UKBsis en CAMBIN bijgedragen 
aan het UKB advies aan SSPG over Open Access beleid 

- bijgedragen aan de ‘UKB open access roadmap als onderdeel van NPOS OA’ 
- bijgedragen aan herziening van de OA paragraaf van de modelovereenkomst 

voor uitgeverscontracten 
- input geleverd voor de onderhandeldossiers aan UKBsis en afspraken 

gemaakt deze input structureel te kunnen leveren zodat praktische implicaties 
van contractuele afspraken meegenomen kunnen worden in de 
onderhandelstrategie. 

- advies uitgebracht aan WGL en UKB tbv de omgang met de Springer cap 
- lokale deals en teksten omtrent wijzigingen in deals (bereiken caps, 

aanpassing tijdschriftenlijst) toegevoegd Journal browser 
- bijgedragen aan de herziening framework VSNU monitor OA. Workshop op 

12 october - moet leiden tot breed gedragen aanbevelingen over hoe het 
huidige framework van eind 2015 aangepast kan worden aan de huidige 

https://www.openaccess.nl/nl/in-nederland/uitgeversdeals
https://doi.org/10.5281/zenodo.5600535
https://doi.org/10.5281/zenodo.5600535


stand van zaken (veranderende definities, uitbreiding naar andere 
publicatietypen) 

- gewerkt aan uitbreiding van en samenwerking binnen ons netwerk, zo 
hebben we nu bijvoorbeeld vaste afvaardiging in het NPOS OA themaoverleg 
en wisselen we agenda en notulen uit met de WGL 

 


