Vacature NTR hoofdredacteur
Ruim 1100 lezers kijken uit naar de nieuwe editie van het Nederlands Tijdschrift voor
Revalidatiegeneeskunde (NTR). NTR is hét tijdschrift voor revalidatieartsen en andere professionals
die op de hoogte willen blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde.
NTR verschijnt 5 keer per jaar, vier themanummers en een algemeen nummer, ingevuld met losse
artikelen en vaste rubrieken.
Voor het NTR zoeken we een HOOFDREDACTEUR
Circa 2 uur per week
Vanwege het vertrek van de huidige hoofdredacteur zoeken we een enthousiaste nieuwe hoofdredacteur. Een
prachtige kans voor iemand die de redactionele koers uit wil zetten van het meest prominente
wetenschappelijk tijdschrift in de revalidatiegeneeskunde.
Profiel
De hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is revalidatiearts en lid
van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).
We zoeken iemand die:
-

aantoonbare interesse heeft voor wetenschappelijk onderzoek;
een relevant netwerk heeft;
idealiter bestuurlijke ervaring heeft;
interesse heeft in redactiewerk en bereid en in staat is een redactionele editorial te schrijven;
circa 2 uur per week, exclusief vergaderingen en reistijd, kan investeren.

Hoofdtaken
Als hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de redactieraad. Hierin
word je ondersteund door de eindredacteur en het redactiesecretariaat. Daarnaast ben je het contactpunt
tussen bestuur en de redactieraad. In de dagelijkse praktijk onderhoud je nauwe contacten met het
redactiesecretariaat en schakel je waar nodig met de directeur van het VRA-bureau. Tenminste een keer per
jaar overleggen de hoofdredacteur, de portefeuillehouder NTR in het bestuur van de VRA en de directeur van
het VRA-bureau over de voortgang, budget, realisatie van doelstellingen en de kwaliteit van het NTR. De
resultaten van dit overleg worden binnen bestuur en redactieraad besproken.
Operationele taken
De belangrijkste operationele taken van de hoofdredacteur zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Het sturen op - en bewaken van - de kwaliteit van het NTR.
Het opstellen van een door het bestuur goed te keuren jaarbudget, met steun van de eindredacteur en
uitgever.
Het voorzitten van de redactievergaderingen (momenteel 6x per jaar, waarvan 1-2 fysiek, de rest via
ZOOM) en bewaken van de kwaliteit, snelheid, creativiteit, objectiviteit en evenwichtige besluitvorming. Bij
verschillen van inzicht binnen de redactieraad beslist de hoofdredacteur.
Het bewaken van de diversiteit, de evenwichtige samenstelling en het functioneren van de redactieraad.
Het in nauw overleg met - en gesteund door - de eindredacteur en de uitgever, organiseren van het
totstandkomingproces van het NTR.
Het inzetten en openen van het eigen netwerk van de hoofdredacteur t.b.v. individuele redactieleden.
Het bewaken van het opereren binnen budget op jaarbasis.

Procedure
Wil je meer weten, of direct solliciteren? Neem dan contact op met het VRA bureau via
NTR@revalidatiegeneeskunde.nl of met de huidige hoofdredacteur Mattijs Alsem via
m.w.alsem@amsterdamumc.nl.
De hoofdredacteur wordt op voorspraak van de redactieraad van het NTR door het bestuur van de VRA
benoemd.

