
 

Vacature: Hoofdredacteur TA Magazine van de NVTA 

 

TA Magazine 

TA magazine is hét blad voor gefundeerde toepassingen van Transactionele 
Analyse. 

Transactionele Analyse is een krachtige theorie over menselijke ontwikkeling, 
communicatie en verandering. 
Het geeft praktische inzichten en methoden die onmiddellijk toepasbaar zijn bij 
persoonlijke en professionele groei op individueel, groeps- en organisatieniveau. 

In TA-magazine kan je lezen over theorie, praktijk en onderzoek in 
psychotherapie, coaching, counseling, consultancy en educatie. 
TA-magazine verschijnt 4 keer per jaar digitaal en zal je inspireren tot het 
vergroten van je vermogen om te communiceren en om te leren. 

TA-magazine wil de Transactionele Analyse toegankelijk maken voor een breder 
publiek. Als vakblad promoten we gefundeerde TA-praktijk. Dit doen we door 
discussie over TA te stimuleren via artikelen over theorievorming en 
praktijktoepassingen. 
 

De functie van hoofdredacteur  

De hoofdredacteur staat aan het hoofd van de redactie van het Magazine, en 
stuurt de redactie aan. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor de inhoud van het 
tijdschrift . Die inhoud is in overleg met de redactie bepaald. Zo bedenkt een 
hoofdredacteur o.a. onderwerpen voor artikelen in een bepaalde rubriek die 
goed aansluiten bij de beoogde doelgroep, de 4 werkvelden van de TA.  

Soms vervult de Hoofdredacteur dus de rol van redacteur. Zo corrigeert deze ook 
teksten van redacteuren en geeft feedback. Belangrijk is echter dat de 
hoofdredacteur het tijdschrift naar buiten toe vertegenwoordigt. Hij is het 
gezicht van de redactie. Een andere belangrijke taak van de hoofdredacteur is het 
uitzetten van het beleid en het vormgeven van lange termijnplannen, bv. het 
aantrekken van nieuwe lezers/ abonnees. Dit zal in nauwe samenwerking zijn 
met de besturen en in de lijn van de 4 doelstellingen van de NVTA en VITA. 

De hoofdredacteur is onafhankelijk en vormt een brug tussen de redactie en de 
beide besturen.  

 

 

 



Taken 

Inhoudelijk aansturen TA Magazine 

✓ Als onafhankelijk hoofdredacteur draag je zorg voor het verder 
professionaliseren van het magazine en verbreding van de doelgroep 

✓ Uitzetten en bewaken 3-jarige strategie t.b.v. professionaliseren 
✓ Bepalen jaarlijkse doelen en thema’s in samenwerking met redactieteam 
✓ Eindredactie, zowel conceptueel en technisch 

Aansturen redactieteam 

✓ Werven en inwerken nieuwe redactieleden 
✓ Coördineren van vrijwilligersteam 
✓ Begeleiden individuen en redactieteam m.b.t. context TA werk voor het 

magazine 

Vertegenwoordiging TA Magazine  

✓ Onafhankelijke brug tussen NVTA, VITA en uitgeverij Kloosterhof 
✓ Gezicht van het blad naar buiten toe 

Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse 

De Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse (NVTA) is opgericht in 
1973. Zij is een vereniging voor leden die de Transactionele Analyse (TA) 
gebruiken in de uitoefening van hun vak en professionele ontwikkeling. Een 
vereniging voor leden die geïnteresseerd zijn in TA als bijdrage aan hun 
persoonlijke groei en ontwikkeling. 

TA Magazine en de NVTA 

Het TA Magazine is een vakblad voor Transactionele Analyse. Ze is nauw 
verbonden aan de NVTA en VITA. In 1979 begonnen als Strook en in 2015 
omgevormd tot TA Magazine. Je relatie met het bestuur is voor ons zeer 
belangrijk. Binnen het bestuur heb je één contactpersoon. Je zal periodiek  
contact hebben en deze contactpersoon zal in overleg, minimaal 1 keer per jaar, 
vergaderingen bijwonen. Zo houden we de lijnen kort en overzichtelijk. 

Competenties 

Taalgevoel, samenwerken & communiceren 

✓ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal – zowel mondeling als 
schriftelijk. In verband met een jaarlijkse Engelse uitgave is beheersing 
van de Engelse taal ook wenselijk. 
Je geeft niet alleen leiding op de bijdragen van andere redacteuren, maar 
kan zelf ook artikelen of reportages in correct Nederlands aanleveren. 
Ook kan je met mensen met verschillende achtergronden goed 
samenwerken en communiceren.  

 

 



Creatief en innovatief  

✓ Nieuwe onderwerpen bedenken. 
✓ Je ontwikkelt ideeën om de artikelen nog beter te laten aansluiten op de 

doelgroep die ook niet-leden zullen aanspreken. 

Leidinggeven 

✓ Je kunt redacteuren motiveren en inspireren.  
✓ Als hoofdredacteur lever je niet zozeer commentaar op bijvoorbeeld ieder 

artikel dat een redacteur maakt, maar geef je feedback op zijn gehele 
werkwijze als redacteur.  

✓ Je ziet wat zijn zwakke en sterke punten zijn en probeert die te 
verbeteren, bv. samen een gesprek/ interview voorbereiden. 

Stressbestendig 

✓ Als hoofdredacteur kan je onder tijdsdruk werken en goed omgaan met 
deadlines.  

✓ Je moet niet alleen zorgen dat je eigen bijdragen op tijd klaar zijn, maar 
dat redacteuren hun deadline ook halen.  

Snel kunnen schakelen 

✓ Je bent in staat goed te schakelen tussen de verschillende rollen die je 
hebt als hoofdredacteur. Van een gesprek met het bestuur, 
naar brainstormen je met de redactie over een nieuw artikel/reportage 
en aan het eind van de middag schrijf je je eigen artikel. 

Een brede interesse en ontwikkeling hebben 

✓ Als hoofdredacteur kom je met allerlei TA-onderwerpen in aanraking. 
Kennis/ interesse in de werkvelden in de TA vinden we belangrijk. Je hebt 
oog voor de huidige actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Wie zoeken wij? 

Onze voorkeur gaat uit naar een TSTA/PTSTA. Kandidaten met MSc in TA of CTA 
en met een vergelijkbare achtergrond of ervaring als hoofdredacteur worden 
tevens aangemoedigd te reageren. 

Verloop van de sollicitatieprocedure 

De sluitingsdatum voor de vacature is 20 juli. Binnen 2 weken ontvang je een 
persoonlijke reactie; met geselecteerde kandidaten volgt er dan een gesprek. 
Deze zal plaatsvinden met bestuursleden van zowel NVTA als VITA en de huidige 
hoofdredacteur. 
Als we tot een positief advies komen dragen we je voor aan de uitgever, 
Kloosterhof. 
NVTA en VITA zijn kandidaat stellende partijen en de uitgever stelt aan. 
Vanaf 1 september 2019 start er een inwerkperiode en de formele aanstelling zal 
zijn per 1 april 2020. 
 
 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/motiveren/index_html
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-geven
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/samenwerken/werkvormen/creativiteit-bevorderen


 
Vergoeding 

Op basis van een onkostenvergoeding (met Kloosterhof).  

Tijdsbesteding 

De invulling van hoofdredacteur kost ongeveer 4-8 uren per week. 

Voor vragen en info mail ons op: voorzitter@nvta.nl 

We zien je reactie graag tegemoet! 

 

mailto:voorzitter@nvta.nl

