Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) is een uitgave van Verenso. In wetenschappelijke
artikelen, interviews, achtergrondverhalen en columns geeft het TvO zesmaal per jaar een levendig
en lezenswaardig beeld van het vakgebied dat meer dan ooit in de schijnwerpers staat, in de
medische wereld en daarbuiten.
De redactie zoekt per omgaande een

Hoofdredacteur (m/v)
De hoofdredacteur is de bindende factor in de redactie, kan discussies in goede banen leiden en is
eindverantwoordelijk voor de productie van het tijdschrift. Samen met vijf gedreven specialisten
ouderengeneeskunde vormt de hoofdredacteur de redactie. De hoofdredacteur beoordeelt
binnengekomen manuscripten, gaat op zoek naar nieuwe auteurs en verzorgt, samen met het
redactiesecretariaat, de eindredactie.
Profiel
De hoofdredacteur van TvO:
is specialist ouderengeneeskunde en lid van Verenso;
heeft affiniteit met wetenschap en is op de hoogte van de ontwikkelingen en actualiteiten
van de ouderengeneeskunde;
heeft een visie op de toekomst van zowel het vak van specialist ouderengeneeskunde als
het tijdschrift;
heeft een aantoonbaar netwerk, verbindt en werkt samen;
is een leider, daadkrachtig en kan verantwoordelijkheden dragen maar ook delegeren;
beschikt over een vlotte pen, is communicatief zeer vaardig (ook digitaal);
is kritisch en nauwgezet.
Verhouding en samenwerking
De hoofdredacteur functioneert onder leiding van de directeur van Verenso en werkt nauw samen
met de redactie en het redactiesecretariaat.
Tijdbesteding en beloning
De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 uur per week, met een mogelijke piek voor een uitgave van
het tijdschrift. De hoofdredacteur is bereid minimaal éénmaal per maand op het bureau van
Verenso aanwezig te zijn.
Er wordt een dienstverband met Verenso aangegaan voor in eerste instantie 1 jaar. Inschaling
vindt plaats volgens de regeling van arbeidsvoorwaarden van de KNMG.
Reacties en informatie
Wanneer je je in het geschetste profiel herkent en belangstelling hebt in deze vacature, nodigen wij
je van harte uit te reageren. Ook kun je geschikte kandidaten onder onze aandacht brengen.
Voor nadere informatie en reacties kun je contact opnemen met Nanda Hauet, directeur, via 030
- 2271910 of nhauet@verenso.nl. Je schriftelijke reactie, met motivatie en c.v., kun je
zenden aan Verenso ter attentie van Caroline van der Veldt, HRM-adviseur, via
cvdveldt@verenso.nl
Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Leden van Verenso
staan voor de best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met
een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten zij zich in voor een
hoogwaardige kwaliteit van het medisch handelen en een optimale positie van de
specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg.

