
AUTEURSINSTRUCTIE TIJDSCHRIFT VOOR VEILIGHEID (TVV)  
 
ACHTERGRONDINFORMATIE TIJDSCHRIFT VOOR VEILIGHEID  

 

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en 
veiligheidszorg. Per jaar verschijnt het vier keer. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, 
overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende 
disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en 
beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. 
 
Wetenschappelijke bijdragen kunnen empirisch, conceptueel of theoretisch zijn, inclusief bijdragen 
gericht op de ontwikkeling van instrumenten of ontwerpen. Het tijdschrift heeft nadrukkelijk de 
ambitie dat in artikelen de link met actuele ontwikkelingen in veld en beleid naar voren komt. 
Daarbij worden, op basis van wetenschappelijke resultaten en inzichten, bijdragen aan het 
maatschappelijke debat over veiligheid en veiligheidszorg op prijs gesteld. Het tijdschrift staat open 
voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten. 
 
Het Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op een breder publiek 
van geïnteresseerden, werkzaam in beleid, onderwijs, bestuur, staffuncties en praktijk van de 
veiligheidszorg, landelijk en lokaal, publiek en privaat. Het tijdschrift kent, naast varianummers, 
themanummers rond actuele onderwerpen op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg. 
 
Uw bijdrage zal zowel worden gepubliceerd in de papieren versie van het Tijdschrift voor Veiligheid 
als in de online tijdschriftenbank van de uitgever, Boom criminologie (te raadplegen via 
https://tijdschriften.boomcriminologie.nl). 
 
Door het inzenden van kopij verklaart u impliciet dat u uw bijdrage niet elders ter publicatie hebt 
aangeboden, tenzij door u anders is vermeld. Ook gaat u akkoord met de publicatie van uw artikel 
zowel in druk als online.  
 
AUTEURSRICHTLIJNEN TIJDSCHRIFT VOOR VEILIGHEID  

 
Stijl  
– Het artikel moet passen binnen het tijdschriftprofiel.  
– Het artikel (onderzoek) voldoet aan de gangbare wetenschappelijke normen van 

controleerbaarheid, zorgvuldigheid, onpartijdigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.  
– Het artikel kenmerkt zich door een wetenschappelijke en tevens vlotte, toegankelijke 

schrijfstijl.  
– De inleiding geeft voor de lezer de essenties goed weer.  
– Het artikel heeft een heldere probleemstelling als leidraad.  
– Het artikel heeft een logische opbouw, de argumentatie is steeds helder.  
– De auteur verwerkt relevante publicaties in het artikel.  
 
Tekstopmaak  
– maximale lengte 6.000 woorden, inclusief noten en literatuurlijst;  
– in Word, lettertype Times New Roman, lettergrootte 12;  
– regelafstand 1,5 met 3 cm marges rondom;  
– paragraafindeling met maximaal twee niveaus, genummerd;  
– alineascheiding middels harde return (geen witregels); 
– afbeeldingen (schema’s, tabellen, grafieken, e.d, met beeldkwaliteit van minimaal 300 dpi) 

mogen in het Wordbestand worden opgenomen. Figuren en tabellen dienen altijd 
opeenvolgend genummerd en voorzien van een titel te zijn. Verwijs altijd naar een 



tabelnummer of een figuurnummer. NB: gebruik in tabellen, figuren etc. een tab i.p.v. 
spatiebalk.  

 
Noten  
Voetnoten, géén eindnoten; beperk het gebruik van noten (alleen expliciterende noten, noten niet 
gebruiken voor literatuurverwijzingen – zie hierna).  
 
Literatuurverwijzingen  
Literatuurverwijzingen in de tekst: (Jansen, 2001), bij letterlijke citaten: (Jansen, 2001: 10).  
 
Literatuurlijst aan het einde van de tekst. Graag als volgt weergeven:  
 
Boekreferenties in literatuurlijst:  
– Amal, M.Y. (2000) Veiligheidszorg overwogen. Rotterdam: Ozon Press.  
– Amal, M.Y., B. Jansen & L. Bros (2001) Veiligheid vandaag: een multiculturele verkenning. 

Utrecht: De Vakpers.  
 
Artikelreferenties in literatuurlijst:  
– Amal, M.Y. (2000) Nieuwe wegen in de veiligheidszorg. Interdisciplinair forum, 34(2), 34-46. 
 
Hoofdstukreferenties in literatuurlijst:  
– Amal, M.Y. (2002) Zorg om de zorg. In: L. Bros (red.), Veiligheid in onze tijd (p. 120-152). 

Rotterdam: Ozon Press.  
 
Overige verwijzingen  
Het is mogelijk om in uw artikel te verwijzen naar websites en andere online bronnen. Op 
https://tijdschriften.boomcriminologie.nl worden deze verwijzingen als hyperlinks beschikbaar 
gemaakt voor gebruikers. Voor een juiste verwerking verzoeken wij u om de verwijzingen als volgt 
aan te leveren.  
 
Artikel  
U kunt verwijzen naar paragrafen binnen uw artikel of naar artikelen die eerder in dit tijdschrift of in 
een van de andere tijdschriften van Boom juridisch of Boom criminologie zijn verschenen. In het 
eerste geval: verwijs naar een paragraafnummer – niet naar een pagina. In het tweede geval noemt 
u de titel van het tijdschrift, aflevering, jaargang en titel van de bijdrage.  
 
Website  
U kunt verwijzen naar een website. Vermeld hiertoe in het artikel de complete URL. Houd rekening 
met het feit dat websites regelmatig veranderen en neem alleen websites op waarvan u verwacht 
dat ze betrouwbaar en blijvend zijn. Als er www voor de url staat, dan mag https:// of http:// 
vervallen. 
 
E-mailadres  
U kunt een e-mailadres opnemen in uw artikel. Vermeld het complete e-mailadres en controleer het 
adres op correctheid. Houd ook hier rekening met het feit dat e-mailadressen veranderlijk kunnen 
zijn. 
 
Aanbieden kopij  
– Artikelen kunt u insturen via Editorial Manager: 

www.editorialmanager.com/tvv/default.aspx.  
U kunt zich daar registreren en vervolgens uw artikel en eventuele figuren uploaden. Zorg er 
daarbij voor dat in de tekst die u uploadt geen verwijzingen staan naar u en uw 



medeauteurs. Wij willen uw bijdrage geanonimiseerd naar de referenten kunnen sturen. Het 
systeem genereert een pdf van uw artikel met een voorblad waarop uw gegevens, de 
samenvatting en dergelijke staan. De referenten krijgen uw bijdrage zonder dit voorblad te 
zien.  
Vul bij het registreren alle gegevens zo compleet mogelijk in, en bij het uploaden van uw 
artikel vult u ook de gegevens van uw medeauteurs in op de aangegeven plaatsen. 

– Lever bij het artikel een Engelstalige titel en een Engelstalige samenvatting van maximaal 
300 woorden aan, en een Nederlandstalige samenvatting van maximaal 100 woorden. Dit 
kunt u doen op de aangegeven plaatsen in Editorial Manager. 

– Lever bij het artikel maximaal vijf Nederlandstalige trefwoorden aan die samen een goed 
inzicht geven in de beschreven materie (bij Engelstalige artikelen Engelstalige trefwoorden). 
Beperk u niet tot enkele woorden uit de titel, maar kies de meest relevante sleutelwoorden 
uit uw hele artikel. Dit kunt u doen op de aangegeven plaats in Editorial Manager. Plaats 
tussen de trefwoorden een puntkomma. 

– Aanbieding van een conceptartikel impliceert dat de auteur(s) verklaart/verklaren dat het 
manuscript origineel is en niet eerder in dezelfde of gelijkende vorm gepubliceerd is.  

– Voor vragen kunt u terecht bij de redactiesecretaris: pdamen@redactiebureau.nl. 
 
Beoordelingsprocedure  
Binnengekomen kopij wordt eerst door de redactie beoordeeld, met de auteursinstructies als 
uitgangspunt. Als deze eerste beoordeling positief uitvalt, wordt het conceptartikel geanonimiseerd 
toegezonden aan in elk geval twee referenten. Referenten geven commentaar bij het artikel, 
rekening houdend met het profiel van het tijdschrift en de voor het tijdschrift opgestelde 
beoordelingscriteria. Ook geeft de referent een samenvattend eindoordeel, te weten:  
A. geschikt voor publicatie;  
B. geschikt voor publicatie na enkele aanpassingen; 
C. geschikt voor publicatie na grote aanpassingen; 
D. ongeschikt voor publicatie.  
 
Op grond van het oordeel van de referenten beslist de redactie over het artikel. U krijgt via Editorial 
Manager een beargumenteerde reactie, waarin het commentaar van de referenten is opgenomen.  
 
Auteursexemplaren  
Artikelen worden eerst online toegankelijk gemaakt. Zodra uw artikel online staat, kunt u een pdf 

ontvangen. Zijn er genoeg artikelen om een editie te maken, dan krijgt u daarvan, als u dat wenst, 

een exemplaar toegestuurd. 

 

Open access-beleid 

Boom uitgevers Den Haag streeft naar maximale toegang tot wetenschappelijke publicaties. De 
uitgeverij draagt daarom actief bij aan de ontwikkeling van Open Access. Boom uitgevers Den Haag 
is in beginsel een Green Open Access-uitgever. De auteur van een wetenschappelijke publicatie 
heeft bij ons het recht om het werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste 
openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste 
openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld. Dit houdt in dat de auteur het 
definitieve pdf-bestand van zijn of haar publicatie kan archiveren in de repository van de 
wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is, in een onafhankelijke repository of op de 
persoonlijke website van de auteur, zolang de openbaarmaking zonder commerciële doeleinden 
plaatsvindt. Als redelijke termijn hanteren wij een periode van zes maanden. Boom uitgevers Den 
Haag bestaat uit Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven. 


