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Lancering van het Kennisplatform TGG en Geron
Kennisorganisatie Vilans heeft in 2019 een digitaal kennisplatform ingericht met
een open access karakter voor Nederlandstalige tijdschriften rond de thema’s
ouder worden, ouderenzorg en langdurende zorg. Dit Kennisplatform dient als
een vrij doorzoekbare databank voor vaktijdschriften voor professionals in de
zorg.

Doel:
Doel is enerzijds de disseminatie en verspreiding van praktijkgerichte kennis en anderzijds de valorisatie van onderzoek.
Bovendien willen we de drempel verlagen om toegepast wetenschappelijk onderzoek of op onderzoek gebaseerde kennis
te publiceren, niet alleen door universitaire onderzoekers, maar ook door HBO onderzoekers en science practitioners.
Tenslotte hebben de tijdschriften een belangrijke rol in met name het HBO onderwijs.

TGG en Geron
Op dit moment zijn gerenommeerde titels Tijdschrift voor Geriatrie en
Gerontologie (TGG) en Gerôn in het platform opgenomen en vieren we de
lancering van het platform.

TGG
Het TGG is een Nederlands/Vlaams forum voor peer reviewed publicaties met
een PubMed en Psycinfo registratie, met gerontologische bijdragen en bijdragen
op het gebied van de geriatrie. Het bestrijkt het brede wetenschapsgebied van
de gerontologie en geriatrie in al zijn facetten. Het TGG wordt als
interdisciplinair wetenschappelijk forum erkend door de diverse Nederlandse en
Belgische wetenschappelijke verenigingen op het gebied van gerontologie en
geriatrie.

Gerôn
Gerōn is een tijdschrift over ouder worden en samenleving met feiten en opinies uit praktijk, beleid en wetenschap. In
ieder nummer worden de belangrijkste levensdomeinen van ouderen belicht naast een wisselend thema. Gerôn is het
forum voor toepassing van kennis en reflectie van kennis over de langdurige zorg en het sociale domein. Het wordt mede
mogelijk gemaakt door bijdragen van een aantal Hogescholen.

Bezoek ons

• Kennisorganisatie Geron en TGG nodigen u uit het platform te bezoeken op
https://gerontijdschrift.nl/ en op https://tvgg.nl/
• Indien u geïnteresseerd bent, laat vooral uw emailadres achter voor de nieuwsbrief die we
dit jaar gaan versturen om lezers te attenderen op nieuwe artikelen.

Digitale infrastructuur
Het platform biedt de mogelijkheid voor het toetreden van meerdere titels in de
toekomst. De digitale infrastructuur maakt het mogelijk onderlinge koppelingen
te maken, zoeksystemen in te richten en gezamenlijke communicatie naar de
doelgroepen te verzorgen. Hiermee wordt beoogd een veel groter lezerspubliek
te bereiken dan thans het geval is. Dit lezerspubliek kan zo kennis nemen van
goed Nederlands en Nederlandstalig onderzoek (ook Vlaanderen wordt bereikt,
zowel lezers als auteurs).

Kennispartners
Verder biedt de kiosk de mogelijkheid kennisgebruikers door te verwijzen naar bestaande
sites van Vilans, ZonMw en academische werkplaatsen, en andere kennispartners. Tevens kan
het platform een beeld geven van kennisvragen en -gebruik die weer bruikbaar zijn voor de
programmering van onderzoek. Het doel is lezers te bereiken alsook andere potentieel
geïnteresseerden zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Het commercieel exploiteren
van dergelijke tijdschriften op basis van betaalde abonnementen blijkt moeilijk en is in de
genoemde tijdschriften ook expliciet stopgezet. Om die reden is er een taak voor de
landelijke kennisinfrastructuur om daar een rol in te spelen, ook om – zoals aangegeven een groter publiek te bereiken en zorg- en welzijnsprofessionals en onderzoekers te
stimuleren wetenschappelijk te publiceren.

Stand van zaken
1) Op dit moment zijn het TGG en Gerôn in het platform opgenomen.
2) Daartoe is een digitale infrastructuur ingericht. Deze infrastructuur maakt het mogelijk
onderlinge koppelingen te maken, zoeksystemen in te richten en gezamenlijke
communicatie naar de doelgroepen te verzorgen.

3) Hiermee wordt beoogd een veel groter lezerspubliek te bereiken dan thans het geval is (al
heeft het TGG al 50.000 downloads per jaar).
4) Dit lezerspubliek kan zo kennis nemen van goed Nederlands en Nederlandstalig onderzoek
(ook Vlaanderen wordt bereikt, zowel lezers als auteurs). Onderdeel van de kiosk zijn ook
de in de voorgaande jaren verschenen artikelen. Ook deze worden met toestemming van
de voormalige uitgever open access ontsloten

Formule
De formule is dat - net als bij veel internationale tijdschriften - het mogelijk is om
verschillende redactionele accenten en verantwoordelijkheden te beleggen binnen een
samenhangend kader en infrastructuur. Het is een digitale uitgave van open acces artikelen.
Belangrijke voorwaarden zijn kwaliteit van de inhoud en redactionele onafhankelijkheid en
de continuïteit en professionaliteit van uitgave: regelmatig (duurzaam), vast patroon, in
professionele lay-out en toegankelijk

Redacties
De redacties van de deelnemende tijdschriften zijn volkomen onafhankelijk met een eigen
redactiestatuut. Zij zorg zelf voor de financiering van de redactiewerkzaamheden. Deze komt
in de praktijk uit bijdragen van onder meer hogescholen en universiteiten (projecten). Het is
om praktische redenen handig als een aparte rechtspersoon per tijdschrift voor de
financiering van de redactionele werkzaamheden verantwoordelijk is.

Opschaling
Het voordeel van een kiosk van vaktijdschriften zit in schaalvoordelen in het productieproces
en in een helder gestructureerd en overzichtelijk aanbod, plus - zoals aangegeven - een
groter structureel bereik van lezers en auteurs. We zien het als een stap vooruit in de
kennisinfrastructuur als de 'gerontologische’ tijdschriften in het Nederlandse taalgebied in
een in opzet op elkaar afgestemd aanbod worden neergezet. Echter, er is ook ruimte de
scope te verbreden naar andere doelgroepen in de zorg en het sociaal domein.

Financiering
De formule voor de toekomst (3 jaar) is dat de infrastructuur gefinancierd wordt vanuit Vilans
en ZonMw en dat de redactiekosten van de tijdschriften door derden worden gefinancierd
(universiteiten, hogescholen, zorgaanbieders, beroepsorganisaties en dergelijke). Wanneer de
formule bekend is en operationeel is, kunnen aanverwante tijdschriften worden gezocht. Op
dit moment wordt een verkenning gedaan naar paramedische vaktijdschriften, een
consortium van Vlaamse zorgorganisaties en tijdschriften die meer op het sociaal domein
gericht zijn. De mogelijkheid bestaat ook om geselecteerde artikelen van uiteenlopende,
meer generieke vaktijdschriften te bundelen.

Financiering 2
2019 zal vooral gebruikt worden voor de inrichting van de infrastructuur en het vinden van
partijen die geïnteresseerd zijn te publiceren via de kiosk. 2020 zal meer gewijd worden aan
het optimaliseren van functionaliteiten en koppelingen aan andere kennisbronnen.
Niettemin, heeft de grootste investering in 2019 plaats. Daarna kunnen tijdschriften tegen
een gering instapgeld toetreden.

Tot slot
Voor het geheel zal nog een governance worden afgesproken, waarbij Vilans en ZonMw de
zeggenschap hebben over de infrastructuur en de stichtingsbesturen van de tijdschriften
actief betrokken worden om de functionaliteit en de formule te bewaken. Vilans en ZonMw
hebben geen bemoeienis met de redactionele formules of de rechtspersonen die de
tijdschriften exploiteren.
Performis is het bedrijf dat na aanbesteding de host van de kiosk is.
De gedachte is nieuwe tijdschriften een eenmalig instapgeld te laten betalen en de kosten
voor specifieke inrichtingseisen.

Vragen en discussie

