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Iedereen kan een artikel indienen ter publicatie in VCCN Magazine. Het is echter aan de 
redactie voorbehouden om goedkeuring aan een artikel te verlenen. Zo nodig zal de redactie 
aan de auteur voorstellen zijn artikel op nader te noemen punten aan te passen. Belangrijke 
criteria zijn kwaliteit, doelgroepgerichtheid (lezers zijn o.a.: voor een ieder die beroepsmatig 
te maken heeft met contamination control en de daarbij behorende facilitaire voorzieningen.), 
objectiviteit. 
 

Wie zijn VCCN-lid? 

De VCCN is een professionele vereniging vóór en dóór vakmensen. Onze leden hebben een 
actieve inbreng op het gebied van contamination control. Uitwisselen van kennis en ervaring 
vergroot die professionaliteit in hoge mate. En wie streeft daar niet naar? De vakgebieden 
waarbinnen onze leden zich bewegen zijn uiterst divers. Dat varieert van de 
halfgeleiderindustrie, life-science, farmaceutische en biochemische industrie tot medische 
technologie, voedingsmiddelenindustrie als ook toeleveranciers. Leden uit verschillende 
industrieën, maar met contamination control als gezamenlijk belang. 

 
Aan het indienen van een artikel zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
Tekst digitaal aanleveren in Word. Hierin geen illustraties plaatsen, maar op de gewenste 
plaats in de tekst alleen onderschriften voor te plaatsen illustraties opnemen. 
 
Illustraties separaat aanleveren als digitaal weggeschreven TIFF- of JPG of EPS-bestand. 
Een tabel geldt ook als illustratie. Resolutie: minimaal 300 dpi bij een breedte van 12 cm. In 
de bestandsnaam het betreffende figuurnummer aangeven, bv. Figuur 1, etc. 
 

Opbouw van het artikel 
Titel: maximaal 55 tekens incl. spaties 
Inleiding: maximaal 60 woorden 
Voor en achternaam van auteur(s) 
Functie auteur 
Tekst artikel: maximaal ongeveer 2.000 woorden.  
Samenvatting: samenvatting van het artikel van maximaal 90 woorden voor lezers van 
verschillende doelgroepen, in het Nederlands. 
 
Indien het artikel voor VCCN Magazine een samenvatting is van een langer artikel dan kunt 
u het uitgebreide artikel meesturen en plaatst de redactie dit op de VCCN-website. 
 
Literatuurverwijzingen: In de tekst de verwijzingen naar de literatuurlijst aangeven met 
doorlopende nummers, geplaatst tussen recht haken [..]. In de lijst de verwijzingen in de 
volgende volgorde aangeven: achternaam, initialen, titel, naam uitgave, jaargang, nr., 
uitgever, jaar van uitgifte. 
VCCN behoudt zich het recht voor om de titel en de inleiding aan te passen indien nodig. 
Tevens redigeert de VCCN qua  taal- en grammatica de gehele tekst. 
 
Uw artikel (inclusief een portretfoto, met een witte achtergrond, van de auteur) kunt u 
sturen naar: Redactie VCCN: info@vccn.nl 
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Vergoeding 
Voor het schrijven van een artikel ontvangt u een vergoeding van 100 euro per opgemaakte 
bladzijde van uw artikel. Stuur uw bankrekeningnummer, woonplaats, geboortedatum en 
Burgerservicenummer naar p.vanrij@vccn.nl. Zodra het magazine is gepubliceerd wordt de 
vergoeding aan u overgemaakt.  
 
Tips bij het schrijven 
Streef naar een logische opbouw; geef het verhaal een duidelijk begin, midden en eind, en 
een duidelijke lijn daartussenin.  
 
Probeer het verhaal zo begrijpelijk mogelijk te vertellen, zonder omhaal, in dagelijkse 
woorden. Gebruik zoveel mogelijk actieve constructies. Bijvoorbeeld: 'hij zet er een punt 
achter' in plaats van: 'er wordt een punt achter gezet'. 
 
Ga na of datgene wat de lezer zou kunnen boeien, goed uit de verf komt. Door een praktisch 
voorbeeld te geven of in te gaan op een interessant detail, kunt u de aandacht vasthouden. 
Over het algemeen zijn lezers meer geïnteresseerd in uitkomsten dan in het proces, en meer 
geïnteresseerd in praktijk dan in theorie. 
 
Ga na of de informatie compleet is. Een leidraad zijn deze vijf W's: wie (is erbij betrokken), 
wat (gebeurt er), waar (gebeurt het), wanneer (gebeurt het) en waarom (gebeurt het). Pas 
wel op: probeer niet té compleet te zijn. Gebruik alleen informatie die een duidelijke functie 
heeft in het verhaal. 
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