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Nieuwsbericht schrijven in PublishOne  

Log in PublishOne met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. 

Klik vervolgens op de tab ‘Te doen’ bovenin het scherm. Hier vindt u de documenten die voor u zijn 
klaargezet. 

Klik op de kaart van het document dat u wilt bewerken. In het scherm dat zich nu opent, ziet u een 
voorvertoning. De voorvertoning is nu nog leeg, omdat het bericht nog geschreven moet worden.  
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U klikt op het potloodje (rechtsboven het document), dan opent het document in Word. 
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Starten met schrijven 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stijlen die (kunnen) voorkomen in een 
nieuwsbericht. Bovenin uw scherm vindt u de stijlen terug, zoals u gewend bent in Word. U 
selecteert de tekst die u heeft geschreven en vervolgens klikt u op de betreffende stijl bovenin uw 
scherm. Als u een stijl niet ziet, kan u op het pijltje klikken. Dan klappen alle stijlen uit: 

Kop_1 

Titel van het bericht. Een nieuwsbericht moet altijd beginnen met deze stijl. 

 Kop_2, Kop_3 en Kop_4 
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Tussenkoppen. Deze zijn optioneel. 

Samenvatting 

Dit is de tekst die in OpMaat wordt getoond in de inhoudsopgave. 

Inleiding 

Niet verplicht. De inleiding kan gebruikt worden maar deze zal in OpMaat niet zichtbaar zijn als een 
apart vormgegeven tekst. Wanneer de berichten hergebruikt worden in bijvoorbeeld een tijdschrift, 
zal de inleiding wel een functie hebben.  

Verwijzingen  

Niet verplicht. Vermeld hier de wetsverwijzingen, bijvoorbeeld: 

art. 7:671 BW 
art. 7:681 BW 
art. 7:677 BW 
art. 7:678 BW 
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Bronnen 

Hier vermeldt u het document waar het bericht over gaat. Dat kan een ECLI maar ook een wetsartikel 
zijn (als het bericht over een wetswijziging gaat).  

Kader 

Momenteel alleen gebruikt voor arbeidsrecht.sdu.nl 

• Kader titel: kop die in het kader moet komen

• Kader tekst: de tekst in het kader

Klaar met schrijven 

Als u klaar bent met schrijven, dan slaat u het document op door middel van Opslaan te kiezen of op 
het kruisje te klikken en vervolgens op Opslaan. U keert dan terug naar PublishOne. U ziet in de 
voorvertoning uw tekst staan. U kunt uw tekst nu overdragen aan Sdu voor verdere verwerking en 
publicatie. Dat doet u door op de knop overdragen te klikken rechtsboven in het scherm. 
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Het volgende scherm opent zich. Bovenin ziet u de status waar het document naartoe wordt 
gestuurd, zodra u op ‘overdragen’ klikt rechtsboven in het scherm. Klik op overdragen. Uw document 
is nu bij Sdu ter controle en publicatie. 

Schrijfwijze t.b.v. automatische linkherkenning 

We werken in PublishOne met een automatische linkherkenning. Hiervoor is het van belang dat u 
een juiste schrijfwijze hanteert voor (jurisprudentie)tijdschriften van Sdu. Hieronder vindt u een lijst 
met titels en een voorbeeld van de schrijfwijze. 

Jurisprudentietijdschrift 

Schrijfwijze: titel jaartal/uitspraaknummer 

Voorbeeld: JAR 2018/10 

Tijdschrift 

Schrijfwijze: titel jaartal/volgnummer 

Voorbeeld: TAP 2018/1 

Jurisprudentietijdschriften van Sdu 

 EHRC European Human Right Cases 

 GJ Gezondheidszorg Jurisprudentie 

 JA Jurisprudentie Aansprakelijkheid 

 JAAN Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 

 JAF Jurisprudentie Afval 

 JAR Jurisprudentie Arbeidsrecht 

 JB Jurisprudentie Bestuursrecht 

 JBO Jurisprudentie Bodem 

 JBP Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 

 JBPR Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 

 JERF Jurisprudentie Erfrecht 
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 JG Jurisprudentie voor Gemeenten 

 JGR Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht 

 JGz Jurisprudentie Gedwongen zorg 

 JHG Jurisprudentie Handvest Grondrechten EU 

 JIN Jurisprudentie in Nederland 

 JM Jurisprudentie Milieurecht 

 JNA Jurisprudentie Natuur 

 JOM Jurisprudentie Omgevingsrecht 

 JOR Jurisprudentie Onderneming & Recht 

 JPF Jurisprudentie Personen- en Familierecht 

 JV Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 

 JW Jurisprudentie Waar en Wet 

 JWA Jurisprudentie Water 

 NbSr Nieuwsbrief Strafrecht 

 RV Rechtspraak Vermogensrecht 

 TT Tijdschrift Tuchtrecht 

 VA Vooropgestelde Arresten 

Tijdschriften Sdu 

 BER Beslag en Executie in de Rechtspraktijk 

 FBN Fiscale Berichten voor het Notariaat 

 FIP Financiering, Zekerheden en Insolventierechtspraktijk 

 FRP Financieel Recht in de Praktijk 

 FTV Fiscaal Tijdschrift Vermogen 

 GZP Tijdschrift Grondzaken in de praktijk 

 HIP Huurrecht in Praktijk 

 JBN Juridische Berichten voor het Notariaat 

 JG Journaal Geluid 

 JHV Journaal Huur en Verhuur 

 JIP Jeugdrecht in Praktijk 

 LUCHT Tijdschrift Lucht 

 MP Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk 

 NBR Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht 

 NTFR Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 

 NTFRB Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen 

 ORP Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk 

 OSP Onderneming & Strafrecht in Praktijk 

 PB Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 

 PRO Praktijk Omgevingsrecht 

 REP Tijdschrift Relatierecht en Praktijk 

 TA Tijdschrift Aanbestedingsrecht 

 TAP Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk 

 TAV Tijdschrift voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk 

 TGMA Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht 

 TLP Tijdschrift voor Letselschade in de Praktijk 

 TOP Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 

 TREMA Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 

 VGFC Vastgoed Fiscaal & Civiel 

 WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 
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 ZIP Tijdschrift Zorg & recht in Praktijk 


