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Vacature H&W
Redactielid gevraagd
Huisarts en Wetenschap is het meestgelezen tijdschrift voor
huisartsen over wetenschap en praktijk met een oplage van 13.000
exemplaren. Het komt elke maand tot stand dankzij een enthousiaste club huisartsen en onderzoekers die samen de redactie
vormen. Zij lezen en beoordelen manuscripten, zijn voortdurend
op zoek naar nieuwe onderzoeksartikelen, azen op bijdragen voor
rubrieken, schrijven journaalstukjes en commentaren, en bedenken plannen om H&W verder te verbeteren. De redactie wordt in
haar werkzaamheden ondersteund door een bureauredactie.
Per 1 december 2016 treedt volgens rooster een van de redactieleden af en is er plaats voor een nieuw lid.
Taken
▪▪ Beoordelen en bespreken van binnengekomen manuscripten
in de maandelijkse redactievergadering (elke derde donderdag van de maand van 16.00 tot 19.00 uur).
▪▪ Begeleiden van auteurs bij het herschrijven van manuscripten.
▪▪ Schrijven van journaalstukjes en commentaren.
▪▪ Werven van auteurs voor rubrieken.
▪▪ Leveren van nieuwe ideeën over inhoud en samenstelling van
H&W en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons wetenschappelijke en op de praktijk gerichte tijdschrift.
Eisen
▪▪ Vlot kunnen schrijven, beschikken over een creatieve en kritische geest en een voor H&W relevant netwerk.
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▪▪ Bij voorkeur praktiserende huisarts zijn.
▪▪ Bij voorkeur ervaring hebben met het beoordelen en publiceren van wetenschappelijke literatuur en/of het geven van onderwijs.
▪▪ Enthousiasme en bereidheid hebben om ongeveer vier uur per
week te besteden aan het lezen en schrijven voor H&W.
▪▪ Bij voorkeur affiniteit hebben met implementatie en nascholing.
▪▪ Gepromoveerd zijn en/of een aanstelling hebben bij een wetenschappelijke instelling is een pré.
Redactieleden krijgen een vergoeding.
Procedure
De sollicitatiecommissie bestaat uit de hoofdredacteur, een redactielid, een lid van de verenigingsraad en een lid van de Raad
van Advies.
Redactieleden hebben een zittingstermijn van vijf jaar, die ingaat
na officiële benoeming door de algemene ledenvergadering.
Verdere informatie kunt u krijgen bij Ivo Smeele, hoofdredacteur H&W (tel. 030-2823561 dinsdag, donderdag en vrijdag of per
e-mail: i.smeele@nhg.org). Sollicitatiebrieven voorzien van een
curriculum vitae en belangrijkste publicaties kunt u vóór 24 oktober 2016 sturen aan Redactie H&W, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht
of per e-mail: redactie@nhg.org.
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