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Algemene richtlijnen voor auteurs



Het artikel dient niet te wetenschappelijk van aard te zijn; het is interessant en begrijpelijk
voor een breed publiek.



Het artikel bestaat uit: titel, eventueel subtitel, naam van de auteur, korte inleiding over het
onderwerp, paragrafen met kopjes, conclusie(s)/slot.



Eindnoten worden beperkt tot het minimum, relevante bronnen zijn evenwel vermeld.
Geen gebruik van voetnoten.



Lengte artikel: 1500-3000 woorden.
(Als uw bijdrage beduidend meer woorden behoeft, dan graag overleg met uw
contactpersoon in de redactie.)



Afzonderlijke samenvatting (‘abstract’) van het artikel: 150-200 woorden.



Wat betreft uw biografie vernemen wij graag uw opleiding en (eerder vervulde) functie. Deze
informatie wordt kort (puntsgewijs) weergegeven aan het einde van uw bijdrage.
Wij ontvangen graag, indien mogelijk, de link naar de website (bijv. uw LinkedInpagina/website van uw werkomgeving) waarin u en uw werkzaamheden worden omschreven
en die wij kunnen toevoegen aan uw profiel.



U wordt verzocht een representatieve, recente portretfoto (digitaal formaat) met uw tekst
mee te sturen.



Daarnaast zijn digitale foto’s, betrekking op de inhoud van uw artikel, zeer welkom. Alle
foto’s dienen vrij van auteursrechten te zijn. Graag fotobijschriften toevoegen (uitleg
omtrent ‘waar, wie, wanneer, wat’ en de naam van de fotograaf).



Correcties wat betreft spelling en grammatica worden zonder nader overleg met de auteur
aangebracht, behalve wanneer deze zouden leiden tot significante wijzigingen van de
artikeltekst.
De eindredactie kan (tussen)kopjes toevoegen en een inhoudelijke aankondiging verzorgen
voor de algemene pagina van de website. Voorts kan de eindredactie afbeeldingen aan het
artikel toevoegen.



De NVVN hanteert de stelregel dat het auteursrecht van de artikelen bij de auteur(s) berust.
Het artikel mag – uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden – gebruikt, verveelvoudigd
en verspreid worden mits de auteur(s) en het tijdschrift vermeld worden.



U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage per e-mail te verzenden aan het redactielid
waarmee u contact hebt gehad (alsook aan de redactiesecretaris Saffira Tomasila
(saffira.tomasila@gmail.com) en t.b.v. de eindredactie aan Ivette Visscher
(iv.vi@kpnplanet.nl).

