
Wie wil begrijpen hoe de economie in elkaar steekt, 

kan niet zonder ESB. Al meer dan honderd jaar biedt

ESB inzicht in markten en argumenten voor beleid. 

Platform voor economie
Jasper Lukkezen, versie 8 juli 2022

Sinds 1849 bevordert en verscherpt de Koninklijke 

Vereniging voor de Staathuishoudkunde de 

economische kennis via events en publicaties.



Van traditioneel

vakblad

Naar platform 

voor economie*

• Doel: discussie onder 
vakgenoten

• Inhoud: aanbodgedreven
kopij

• Geld: abonneemodel

• Doel: open en intelligent
economisch debat

• Inhoud: agenderende 
bijdrages

• Geld: begunstigers & leden

Het plan in het kort

* Met economie wordt bedoeld het functioneren van sociaal-economisch

systeem, het platform behandelt de inzichten die daar voor nodig zijn. 



Nu:

Groen model

Straks:

Diamanten model

• Toegang tot artikelen alleen voor 
abonnees

• Auteurs mogen eigen artikel wel 
delen

• Financiering redactiekosten via 
abonnees

• Toegang tot artikelen voor 
iedereen

• Financiering redactiekosten via 
begunstigers

ESB wordt écht open access



Publicatie in ESB nu 
voor iedereen te 
lezen ESB organiseert 

regelmatig events voor 
community Versterking bestaande 

events KVS

Relevantere interactie



• ESB-redactie blijft onafhankelijk
Borging door redactiestatuut en actievere commissie van redactie

• ESB wordt not-for-profit
Onderbrengen in stichting met onafhankelijk bestuur op afstand

• Redactionele band met FD/BNR blijft
FDMG participeert in platform

Governance



Partij Reden

Universiteiten • Impact / valorisatieopdracht naar samenleving 
• Sluit aan bij openaccessbeleid
• Netwerk

Overheid • Creëert betere inzichten in economie en 
argumenten dan in abonneemodel

• Borging beleidsdebat en begrip voor beleid
• Sluit aan bij openaccessbeleid
• Netwerk

FDMG / FD • Versterkt centrale positie ESB in netwerk en dus 
bijdrage ESB aan nieuws/duiding FD&BNR

• Optie op aanpalende commerciële projecten
• Netwerk

SER, VNO-NCW, FNV 
commerciële banken 

• Netwerk, lobby
• Versterking beleidseconomisch debat

Toegezegde steun voor 5 jaar



Waarom een platform?



Grote stappen gezet … 

• Empirische revolutie
• Exit homo economicus
• Veelheid aan onderwerpen
• Toenemend besef maatschappelijke 

relevantie van onderzoek



Maar maatschappelijke impact 

van inzichten vaak nog beperkt

(2008)

2008 2011 20202019

Wereld verrast
door financiële
crisis

Adviezen van 
economen over 
schulden, budget en 
muntunie genegeerd

Waarschuwingen 
van sociologen en 
politicologen over 
maatschappelijk 
onbehagen 
genegeerd

Knip in budget sociale 
wetenschap

Beperkte rol inzichten 
sociale wetenschap bij 
bestrijding coronacrisis 
(bv. geen gedrags-
deskundige in OMT)



Toekomstbeeld

2008 2011 20202019

• Experts delen inzichten vanuit subdisciplines
met elkaar op relevante thema’s

• Wetenschappelijk gefundeerde inzichten 
krijgen plaats in debat en worden toegepast

Toekomst



Platform is de missing link

Bereik Focus op 
inhoud

Relevantie Resultaat

Wetenschap -- ++ Voor experts 
in niche

Peer-reviewed
artikelen

Opinie ++ - Zichtbaar 
maken 
sentiment

Beleid met de korte 
klap

Traditioneel 
vakblad

0 + Voor 
vakgenoten

Experts delen kennis 
met elkaar

Platform voor 
economie

+/++ + Voor 
maatschappij

Inzichten worden 
benut



Daarnaast borging continuïteit
ESB nodig

• ESB is schakel tussen beleid en wetenschap

• Bereik en relevantie toegenomen, inkomsten 
uit abo’s en dossiers niet toereikend 
• Aanbod artikel +65% in 3 jaar
• Bereik ESB +200% in 3 jaar, 1,2M views
• Inkomsten nu 280k abo, 120k dossiers

• Twee redenen voor borging:
• Commerciële druk bij uitgever
• Werkdruk redactie op huidig niveau



Ruim 11.000 economen

Volgen ESB

U ook?


