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VvE Werkplan Epistel 2018
Inleiding
De Epistel is de nieuwsbrief van de Vereniging voor Epidemiologie en wordt uitgebracht
sinds 1988. Vanaf 2016 stelt (op verzoek van het bestuur van de VvE) de redactie een
werkplan op waarin beschreven wordt wat de doelgroep en doelen zijn van de Epistel, wie
deelneemt aan de redactie en welke acties er uitgezet worden. Uitgangspunt van dit
werkplan is de missie van de VvE en het beleidsplan over 2016-2020.
De Vereniging voor Epidemiologie heeft als missie zich in te zetten voor het bevorderen van
de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs en adequate uitvoering van epidemiologisch
onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
Voor 2016-2020 heeft het bestuur van de Vereniging een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit
beleidsplan richt zich op drie speerpunten:
1. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderzoek
2. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs
3. Binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap
De rol van Epistel ligt met name bij het derde speerpunt. Epistel kan tevens faciliteren bij de
eerste twee speerpunten.
In dit werkplan van de redactie van Epistel, vindt u de uitwerking van de volgende punten:
1. Doelgroep en doelen Epistel
2. Redactie Epistel
3. Acties redactie Epistel voor 2018
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1.

Doelgroep en doelen Epistel

Doelgroep
Leden van de Vereniging voor Epidemiologie.
Hoofddoel:
Leden (door leden laten) informeren over recente ontwikkelingen binnen de vereniging en
het brede vakgebied Epidemiologie
Subdoelen:
Gericht op de vereniging:
 VvE leden op een actieve manier informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen
de vereniging
Gericht op beleidspunt: bevorderen kwaliteit epidemiologisch onderzoek:
 De speergroep Onderzoek en VvE leden ruimte bieden in Epistel om belangrijke
ontwikkelingen binnen epidemiologisch onderzoek te presenteren
Gericht op beleidspunt 2: bevorderen kwaliteit epidemiologisch onderwijs:
 De speergroep Onderwijs en VvE leden ruimte bieden in Epistel om belangrijke
ontwikkelingen binnen het epidemiologisch onderwijs te presenteren
Gericht op beleidspunt 3: binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap
 VvE leden ruimte bieden om in Epistel kopij te plaatsen

2. Redactie Epistel
De redactie van Epistel bestaat uit zeven leden:
- Deirisa Lopes Barreto (nieuwe voorzitter digitale Epistel per mei)
- Mariëlle Beenackers
- Brigitte Honing (secretaresse VvE)
- Anouk Meijs
- Roger Schindhelm
- Olga Souverein (voorzitter redactie, afgetreden per mei)
- Jonáh Stunt (nieuwe voorzitter papieren Epistel per mei)
De redactie heeft een voorzitter. De voorzitter zit de vergaderingen voor, bewaakt het proces
en lopende acties en heeft oog voor de samenwerking en saamhorigheid binnen de redactie.
De redactie werkt al meerdere jaren met een duidelijke taakverdeling en jaarplanning. Dit is
een belangrijke basis, voor het kunnen uitbrengen van een maandelijkse nieuwsbrief.
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3.

Acties redactie Epistel voor 2018

1. Het uitbrengen van 6-10 digitale Epistels
Doel: leden (door leden laten) informeren over recente ontwikkelingen binnen de vereniging
en het brede vakgebied Epidemiologie
Tijd/periode: 2018
Middelen: werven van kopij, technische verwerking m.b.v. programma Typo3
Door: redactie Epistel, volgens een vaste taakverdeling en jaarplanning
2. Het uitbrengen van het themanummer
Doel: Het thema is: Big Data
Tijd/periode: december 2018
Middelen/acties: werven/schrijven van kopij, opmaak en laten drukken door Multicopy,
verzending valt binnen overhead Erasmus MC
Geschatte kosten: 3000 euro
Door: redactie Epistel, volgens taakverdeling en planning
3. Het nieuwe werken
In 2016 hebben we, met in acht neming van de uitkomst van de ledenenquête, een vast
format voor de digitale Epistel opgesteld (zie bijlage A). De rubrieken zijn afgestemd op de
drie speerpunten binnen het beleidsplan over 2016-2020 en doelen van de Epistel. In 2017
hebbe we Epistel uitgebracht volgens dit vaste format. Daaraan gekoppeld zijn we op een
nieuwe manier gaan werken, waarbij enkele personen verantwoordelijk zijn voor één rubriek.
In 2018 gaan we deze manier van werken doorzetten. Daarnaast bekijken we ieder jaar deze
werkwijze en passen deze zo nodig aan.
Doel: inhoud van de Epistel laten aansluiten bij de speerpunten binnen het beleidsplan
Tijd/periode: 2018
Middelen/acties: werven van kopij via nieuwe taakverdeling, evalueren van deze nieuwe
werkwijze
Door: redactie
4. Werven van kopij
Constructief en gericht kopij werven binnen de verschillende werkvelden in Nederland en
Vlaanderen en onder VvE leden
Doel: meer kopij aangeleverd krijgen vanuit het werkveld en van leden
Tijd: 2018
Middelen/acties: brainstorm manieren om kopij te werven, keuzes maken
Door: redactie
5. Nieuwe rubrieken opzetten
De rubriek “papa telt mensen” is afgerond in 2017. Hiervoor zal een nieuwe rubriek moeten
worden bedacht. Daarnaast zou een rubriek binnen het aandachtsgebied ‘onderzoek’ een
goede toevoeging zijn.
Doel: meer kopij voor Epistel
Tijd: 2018
Middelen/acties: brainstormen, verantwoordelijkheden verdelen
Door: met name door aandachtsgebieden ‘onderwijs’ en ‘onderzoek’
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Bijlage A – Basisinhoud digitale Epistel
1.

Voorwoord, voorzitter redactie Epistel

2.

Organisatie:
- (Bestuurs-) mededelingen
- Wist u dat …. ? (Kort nieuws vanuit de VvE, ALV, beleidsplan, werkplannen, werkgroepen,
focusgroepen, redacties, lidmaatschap, partners, enz.

3.

Onderzoek:
- Link naar VvE website, pagina onderzoek
- Vermelden welke instituten nieuw zijn opgenomen in de landkaart met alle instituten in
Nederland en Vlaanderen op de VvE website
- Rubriek: overzicht Cohort (en andere) studies (4x per jaar)
- Nieuws vanuit het werkveld (als bv. samenvattingen van verkregen subsidies)
- Samenvattingen proefschriften
- Samenvattingen oraties hoogleraren

4.

Onderwijs:
- Link naar VvE website, pagina onderwijs
- Vermelden welke opleidingen nieuwe cursussen heeft opgenomen op de VvE website
- Nieuwe stageopdrachten
- Nieuws vanuit de opleidingen
- nieuwe rubriek

5.

Verbinden:
- Vanuit de redactie:
- Rubriek: Hoe gaat het met? (4x per jaar)
- Rubriek: Verbindingsketen (ong 4-8x per jaar)

6.

Overig:
- Vacatures
- Betaalde aankondigingen
- Agenda

