VBA Journaal redactie zoekt 1-2 complementaire redactieleden. Wie komt ons
versterken?
Het VBA Journaal
Al ruim 35 jaar wordt het VBA Journaal 4x per jaar uitgegeven door eerst VBA
beleggingsprofessionals en nu CFA Society VBA Netherlands, en verspreid onder de ruim 2000 leden
van de vereniging en andere geïnteresseerden. Daarnaast zijn de verschillende nummers online in te
zien via de website. Het Journaal is een verenigingsblad met een inhoudelijke doelstelling en werkt
hiertoe met thema’s. Doel is om met deze thema’s gesignaleerde financieel- economische
ontwikkelingen uit te diepen, steeds met de toepasbaarheid voor de beleggingsprofessional in het
achterhoofd. De bijdragen aan het VBA Journaal worden over het algemeen geschreven door en voor
vakgenoten. Elk Journaal bevat een ‘call for papers’ waarin het thema voor een later nummer bekend
wordt gemaakt en geïnteresseerden worden opgeroepen zich aan te melden bij het secretariaat.
De redactie
De redactie van het VBA Journaal bestaat momenteel uit een tiental leden en komt 4x per jaar in
Amsterdam bijeen. Tijdens de redactievergadering wordt de voortgang rondom het huidige nummer
besproken , de voorbereidingen voor het erop volgende nummer , en wordt er gebrainstormd over
het thema voor het nummer dat driekwart jaar later zal verschijnen. Elk nummer wordt
gecoördineerd door twee à drie redactieleden. Deze leden stellen de ‘call for papers’ op naar
aanleiding van de brainstormsessie tijdens de redactievergadering. De werkzaamheden van de
coördinatoren bestaan voornamelijk uit het onderhouden van contacten met en het aansturen van
auteurs, het beoordelen van ontvangen inzendingen, het inschakelen van een tweede en eventueel
derde redactiegenoot voor het tegenlezen van de inzending, en het schrijven van een voorwoord. De
tijdsbesteding is ca. 40 uur op jaarbasis. De werkzaamheden van de leden van de redactie zijn
onbezoldigd.
Vacature
De redactie is op zoek naar 1-2 leden van CFA Society VBA Netherlands die ons komen versterken.
Wij zijn vooral op zoek naar redactieleden die ons verder helpen ‘out of the box’ te denken. We
roepen daarbij met name de leden die recentelijk lid zijn geworden en zijn toegetreden tot de
beleggingswereld op zich bij ons te melden. Een frisse blik op nieuwe beleggingsmarkten en –
instrumenten helpt om de continue veranderingen in de beleggingswereld te identificeren en te
duiden voor onze leden.
Geïnteresseerden dienen in ieder geval:
• binding te hebben met de financiële wereld vanuit een praktisch of een wetenschappelijk
oogpunt,
• affiniteit te hebben met het reviewen van (semi) academische en opiniërende artikelen,
• enige mate van creativiteit, organisatie skills en voldoende communicatieve vaardigheden te
hebben,

•
•
•

de uitdaging aan willen gaan om het Journaal toekomstbestendig maken in een digitale
wereld, en
het leuk te vinden om in een team te werken met mensen met uiteenlopende
achtergronden.
Lid zijn van CFA Society VBA Netherlands of interesse hebben dat te worden.

Procedure
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 15 oktober 2019. De aanmelding dient
vergezeld te gaan van een korte motivatie waarin uiteengezet is waarom je de redactie graag
zou versterken en waarom juist jij hiervoor geschikt bent. De redactie zal daarna alle
aanmeldingen bespreken, en zal aansluitend een aantal kandidaten op gesprek uitnodigen.
Deze gesprekken zullen in november 2019 plaatsvinden. Je kunt je aanmelding inclusief motivatie
richten aan het bureau (irma.willemsen@cfavba.nl) o.v.v. ‘aanmelding redactie’.

