VOR-VFO-PS Vergadering
Donderdag 8 maart 2018, 15.30-17.00 uur,
Utrecht, HNK Utrecht Centraal Station
(Arthur van Schendelstraat 648-750)

Verslag
Aanwezig: bestuur VOR, bestuur VFO en redactie PS.
1.

Opening en vaststelling agenda
Wilfried opent de vergadering met een kort voorstelrondje.

2.

Verslag vergadering maart 2017
Naar aanleiding van het verslag wordt door de redactie aangegeven dat er geen
themanummer over differentiatie is verschenen. Wel zijn enkele individuele artikelen over
differentiatie verschenen in PS.

3.

Mededelingen
De samenstelling van de redactie is veranderd. Sven de Maeyer is momenteel voorzitter van
de redactie. Nieuwe redactieleden zijn Huub van den Bergh, Cor Suhre en Roeland van der
Rijst.

4.

Evaluatie afgelopen jaargang
 Er is nog steeds een laag aanbod van manuscripten, waardoor het lastig blijft om
nummers te vullen. Zo bestaat nummer 1 van jaargang 2018 waarschijnlijk uit slechts 3
artikelen. Er komen wel Engelstalige manuscripten binnen, maar de redactie kan op dit
moment nog niet inschatten of die extra aanbod is of een vervanging van
Nederlandstalige manuscripten. Er wordt besloten om volgend jaar een nauwkeurige
evaluatie te maken van de kopij-instroom en doorloop tot gepubliceerde artikelen.
 Afwijzingsgraad in 2017 was 8/28; en in 2018 15/24. Verschijningstempo was 6
maanden.
 Spreiding over de verschillende inhoudelijke deelgebieden is weinig zinnigs over te
melden vanwege de kleine aantallen artikelen en de grote aantal deelgebieden die PS wil
afdekken.
 Er wordt geopperd om nummers (issues) af te schaffen, omdat daarmee de noodzaak
om nummers te vullen verdwijnt. Artikelen verschijnen dan op de website wanneer ze
gepubliceerd worden. Dit moet waarschijnlijk gecommuniceerd worden naar
ThomsonReuters omdat het een criterium was om PS op te nemen in hun index. Er
wordt besloten om op dit moment artikelen te laten verschijnen in nummers en hierover
later een besluit te nemen op basis van de evaluatie van kopij-instroom volgend jaar. Dit
jaar kunnen eventueel nummers 1 en 2 gecombineerd worden. Dat zorgt voor een
betere doorstroming van het aanbod. Het “online first” aanbieden van artikelen komt ter
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spraken, maar is niet nodig bij PS omdat de doorlooptijd van artikelen relatief kort is.
Artikelen die geaccepteerd zijn kunnen momenteel direct geplaatst worden.
5.

Financiën PS
PS heeft geen separate jaarrekening meer. De PS-activiteiten betreffen in essentie VORactiviteiten. De aparte jaarrekening is nog overblijfsel van het moment dat PS in eigen
beheer werd uitgegeven, waar voorheen Wolters Noordhof dat deed. Er is geen grond voor
het vergelijken van de resultaten van de VOR en PS alsof het twee verschillende entiteiten
zou betreffen; dit leidt tot misverstanden over winstgevendheid van de een en verlies van de
ander.
Lasten: De productie- en verzendkosten zijn relatief hoog door doorgeschoven rekeningen
van 2016 naar 2017. In 2018 wordt dat structureel lager omdat er geen sprake meer is van
drukkosten. De kosten voor het open access aanbieden van PS is een eenmalig bedrag voor
de inrichting van de database en online omgeving.
Baten: Alle contributie betreft nu de post VOR. Er is geen aparte post voor PS-abonnement
opgenomen. De NRO- en VFO-subsidies zijn bij elkaar genomen in een post ‘subsidies’.

6.

PS prijs 2017
Vanuit de redactie worden twee artikelen voorgedragen voor nominatie. Hierbij wordt een
ranking gegeven waarbij een artikel door de redactie als beste voorgedragen wordt. De jury
van de PS-prijs bestaat uit de voorzitters van VOR en VFO, de secretaris van VOR en een
redactielid. Dit jaar zal Martine Braaksma als redactielid zitting hebben in de jury.
Nominaties voor de PS prijs worden vermeld op de website van VOR de winnaar wordt
vermeld op de site van PS.

7.

Communicatie-activiteiten: Flyer, website en sociale media
 Er wordt een PS-flyer opgemaakt die tijdens ORD in de conferentie-tassen kan worden
opgenomen. Op deze flyer moet duidelijk komen te staan dat momenteel ook
Engelstalige manuscripten kunnen worden aangeboden.
 Er worden PR-activiteiten opgezet vanuit de redactie. De teksten op de website worden
aangepast en de mogelijkheid van directe mailing naar leden via PS-website wordt
onderzocht. Contact met website-beheerder loopt via de secretaris van PS.
Communicatie wordt opgezet via Mailing naar leden en via sociale media (PS is actief op
Facebook, LinkedIn en Twitter).
 Mogelijk kunnen we een stand inrichten tijdens ORD, maar nu PS online beschikbaar is
hebben we geen show-materiaal om een stand te vullen. Wel is het goed om een “meetthe-editors-sessie” te organiseren tijdens de pre-conference georganiseerd door VPO.
 Er zal worden nagevraagd aan de website-beheerder of het mogelijk is enkele
statistische gegevens te krijgen vanuit de website, zoals aantal views en aantal
downloads.
 Er wordt bekeken of PS opgenomen kan worden in OA-databases en directories.

8.

W.v.t.t.k. & rondvraag
Geen aanvullende punten komen ter tafel.

9.

Sluiting
Wilfied sluit de vergadering af en nodigt alle aanwezigen uit voor borrel en diner.
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