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Gevraagd: Eindredacteur NTHT
Amsterdam, juni 2018
Beste NVHT-lid,
De redactie van het NTHT bestaat momenteel uit zeven personen. Samen verzorgen zij twee
edities van het tijdschrift per jaar met als doel: het maken van een kwalitatief hoogstaand
tijdschrift met een brede variatie aan artikelen over handtherapie uitgewerkt in bijvoorbeeld
een wetenschappelijk onderzoek, casuïstiek of een PICO-CAT.
Wij zoeken een enthousiaste handtherapeut die zich wil inzetten voor het tot stand komen en
verder ontwikkelen van het Nederlands Tijdschrift voor HandTherapie. Het is een interessante
en leuke manier om je verder te ontwikkelen binnen de handtherapie en deelname levert
punten op voor de certificering als handtherapeut.
De eindredacteur is onderdeel van de redactie en zal in het kader daarvan net als de overige
redactieleden de aangeleverde artikelen en kopij kritisch lezen, beoordelen, corrigeren/
redigeren en auteurs werven. Daarnaast heeft de eindredacteur nog de volgende taken.
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Is verantwoordelijk voor het eindproduct van het NTHT en neemt bij geschillen
uiteindelijk de beslissingen.
Zit de redactievergaderingen voor, telefonisch, via skype, circa 7x maal per jaar,
gemiddeld 1-1,5 uur per keer.
Maakt jaarlijks, in samenspraak met de redactie, de begroting, het jaarverslag en het
jaarplan van het NTHT.
Onderhoudt en beheert samen met de secretaris het archief van de redactie.
Bewaakt het tijdspad voor het uitkomen van het tijdschrift en stuurt hierin de andere
redactieleden aan.
Schrijft voor elk tijdschrift het voorwoord.
Stuurt alle auteurs een bedankbrief met een exemplaar van het tijdschrift.
Neemt deel aan en vertegenwoordigt de redactie in de bestuursvergaderingen van de
NVHT, ongeveer zesmaal per jaar live circa vier uur en onderhoudt het contact met het
bestuur.
Herziet in samenspraak met de redactie periodiek de richtlijnen voor auteurs en casuïstiek.
Voorziet de drukker van de verzendlijsten en het aantal te drukken exemplaren.

Het NTHT komt uit in april en in november. Er zijn daardoor twee drukke periodes per jaar
(februari/maart en september/oktober) waarin extra veel tijd besteed moet worden aan het
redactionele werk. Buiten de periodes om komt de werkbelasting neer op een gemiddelde van
1-2 uur per week.
De redactiecommissie komt éénmaal per jaar live bij elkaar.

Die nieuwe eindredacteur draait eerst één editie mee als algemeen redactielid. Daarna blijft de
huidige eindredacteur nog minimaal één editie betrokken voor de overdracht.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan vóór 1 augustus een korte sollicitatiebrief met CV. Een
volledig CV is echt niet nodig, maar we horen graag van je:
- Wie je bent;
- Welke (para)medische opleiding je hebt en wat je hoogst genoten opleiding is;
- Of je een wetenschappelijke achtergrond hebt;
- Wat je huidige werk(plek) is qua inhoud en of het eerste of tweede lijn is;
- Of en zo ja wat jouw affiniteit is met taal of tekst en het beoordelen en/ of schrijven ervan;
- Wat jouw motivatie is om deel te willen nemen aan de redactiecommissie.
Lidmaatschap van het NVHT is een vereiste.
Voor meer informatie, mail naar: redactie@handtherapie.com
Daan Wessing
- Eindredacteur NTHT* www.handtherapie.com

