Redacteur TBV
Iets voor jou?

De redactie van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is op zoek naar versterking
met enkele artsen en/of een onderzoeker.
Belangrijkste taken en activiteiten van een redacteur







actieve deelname aan redactievergaderingen (maximaal zeven bijeenkomsten per jaar)
ontwikkelen van ideeën en ontplooien van initiatieven voor het redactiebeleid en de uitvoering ervan
beoordelen van manuscripten en het geven van aanwijzingen voor revisie daarvan
werven van kopij
onderhouden van een netwerk voor het TBV
zelf leveren van bijdrages (te denken valt aan o.a. een ‘zeepkist’, verslag, boekbespreking of
bijdrage aan een interview)

Kwaliteiten van een redacteur
Enthousiasme en affiniteit met het (willen) verrichten van redactiewerk staan voorop. Je hoeft niet al op
hoog niveau over alle kwaliteiten te beschikken, maar moet wel bereid zijn die verder te ontwikkelen.
Kwaliteiten van belang voor een redacteur:

enthousiasme voor het vak en daar ook buiten de dagelijkse werkzaamheden uitdrukking aan willen
geven

ideeën kunnen ontwikkelen

wetenschappelijke belangstelling

een kritische instelling

kritiek zakelijk, opbouwend en doeltreffend kunnen verwoorden
Daarnaast is het natuurlijk een pluspunt als je het leuk vindt om zelf te schrijven en ook over een goede
schrijfstijl beschikt
Verwachtingen
De redactie is op zoek naar een geregistreerde verzekerings- of bedrijfsarts of een arts in opleiding
daartoe met enkele jaren ervaring.
De redactie is ook op zoek naar een redacteur met een onderzoeksachtergrond en affiniteit met de
sociale geneeskunde. Dat kan een arts zijn, maar ook andere relevante kennis en ervaring is meer dan
welkom.
De redactie zou zichzelf graag versterken met 'jonge' (verzekerings- of bedrijfs)artsen.
Het redactiewerk kost gemiddeld ongeveer twee uur per week.
Een redacteur verbindt zich in beginsel voor enkele jaren aan het TBV.
Overige aspecten
Redacteur TBV is een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed. Voor een aantal activiteiten heeft
een redacteur recht op een bescheiden vergoeding.
Als je wel een bijdrage wilt leveren aan het TBV, maar niet vanuit de positie van redacteur, kun je ook
als vaste medewerker aan de slag gaan. Je neemt dan niet deel aan de redactievergaderingen en hebt
geen rechtstreekse invloed op het redactiebeleid.
Meer weten?
Wim Otto of Bas Sorgdrager nodigen je graag uit voor een verkennend gesprek. Dat geeft een beter
beeld dan deze oproep.
Wim Otto:
T 0624552529
E tbv.otto@gmail.com
Bas Sorgdrager: T 0651748563
E sorgdrager@planet.nl

