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Van VUKPP  
naar Medianetwerk Plus 

Dit jaar bestaat VUKPP 60 jaar. Een diamanten bruiloft. Dat mag en moet terecht 
gevierd worden. 
Onze beroepsorganisatie, gesticht in 1954, bracht al die jaren lang uitgevers 
van waarden gedreven media, vooral met christelijke roots vanuit de 
middenveldorganisaties, bijeen. Ervaringsuitwisseling, belangenbehartiging en 
bijscholing voor deze specifieke doelgroep, stonden daarbij centraal.

Voorbeelden genoeg. Zo wist VUKPP in goed overleg de bijzondere regeling voor 
de portkosten niet enkel te vrijwaren, maar ook, deze belangrijke kost in de hand 
te houden. De zorg voor professionalisering van ons soort uitgaven lag al heel 
vroeg aan de basis voor het organiseren van informatie- en vormingssessies. 
Mede in het kader van de steun aan de pers door de Vlaamse overheid, was 
VUKPP bijgevolg de initiatiefnemer en de trekker van de in 2009 samen met 
UPP opgerichte Academie voor de Periodieke Pers, kortweg Persacademie. Onze 
organisatie lag bovendien aan de basis van de inmiddels jaarlijkse prijs voor 
het religieuze en spirituele Boek. Verder in dit cahier meer over de VUKPP-
geschiedenis en activiteiten. 

Na 60 jaar is het nuttig een bilan op te maken én vooral om vooruit te kijken.
Daarom gaven we opdracht aan Memori, het onderzoekscentrum van de 
Hogeschool Thomas More, een grondige analyse te maken van onze specifieke 
sector, de waarden gedreven media, de aard van de betrokken uitgevers, het 
economisch en maatschappelijk belang ervan en de uitdagingen voor de 
toekomst. Niet het volledige onderzoek, maar wel de belangrijkste bevindingen 
ervan, vindt u in dit cahier. Ze worden ondersteund door citaten van zowel lezers, 
uitgevers en mediadeskundigen. Met dank aan de experten van Memori voor 
het geleverd wetenschappelijk pionierswerk in deze medianiche. Het onderzoek 
wordt nu het uitgangspunt om vooruit te kijken over de zin en de toekomst van 
ons soort specifieke media en van onze organisatie.

Ook in de toekomst blijft het nuttig en nodig om vanuit onze specificiteit 
de belangen van een brede groep van waarden gedreven uitgevers te blijven 
behartigen. Het onderzoek en de contacten met onze leden bevestigen dat. Zeker 
in deze voor communicatie en media razendsnelle technologische evolutie, blijft 
het meer dan ooit belangrijk om medewerkers en directies te blijven uitdagen 

“Medianetwerk Plus als nieuwe naam dekt perfect onze ambities.”

3



voor nog meer professionalisering, passende innovaties, samenwerking en 
ervaringsuitwisseling gekoppeld aan doeltreffende belangenbehartiging. Daartoe 
willen we, zoals in het verleden, blijven samenwerken met andere organisaties uit 
de sector met respect voor elkaars eigenheid en in een win-win relatie.

Het aantal betrokken uitgevers lijkt relatief klein. Maar schijnt bedriegt. In 
oplagecijfers blijkt onze ledengroep heel groot. Dat bewijst het onderzoek. 
Bovendien zijn heel wat van onze uitgaven, zelfs met relatief kleinere oplage, 
marktleider in hun sector en doelgroep. Dat is zo mogelijk nog sterker voor 
onze maatschappelijke relevantie, zowel naar ons groot aantal lezers als naar de 
publieke opinie en de overheden.
VUKPP maakt meer dan ooit een doorstart, zij het met een andere, meer 
eigentijdse en beter bekkende naam, Medianetwerk Plus. Onze vernieuwde 
ambities leest u in het laatste deel van dit cahier. Onze nieuwe naam, 
Medianetwerk Plus, dekt perfect wat we willen: een netwerk aanbieden aan 
wat ‘bijzondere uitgevers’ zowel in print als digitaal. Een netwerk ook voor hun 
medewerkers. Met een ‘Plus’ voor bijscholing, ervaringsuitwisseling, innovatie, 
waarden en belangenbehartiging. 
Daar waar het kan samen met andere partners. 

Namens de raad van bestuur
Kris Houthuys
Voorzitter
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VUKPP 1954 – 2014 
Medianetwerk Plus
“De winst zijn de waarden”

VUKPP, de Vereniging der Uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers. Een hele 
mond vol, niet echt bekkend en … oubollig? Zeker niet in 1954, het jaar waarin de 
statuten van de erkende beroepsorganisatie officieel verschenen in het Belgisch 
Staatsblad. Een geschiedenis van 60 jaar gesteund op blijvende waarden en daarom 
ook vandaag nog relevant, zij het met een actuele aanpak.

Al in 1952, nauwelijks zeven jaar na de tweede wereldoorlog, besloot een aantal 
katholieke uitgevers een eigen vereniging op te richten “omdat de stem van de 
katholieke bladen veel te weinig aan bod komt in de bestaande persorganisaties. 
Daarom is de organisatie van de katholieke periodieke pers een dringende 
noodzakelijkheid opdat de katholieke invloed zich zou handhaven en uitbreiden 
in de wereld en er niet uit gebannen worden”, zo staat het te lezen in het verslag 
van de stichtingsvergadering.
Op dat ogenblik verschenen in ons land 771 katholieke en christelijke periodieken, 
15 Vlaamse en 14 Franstalige dagbladen, 102 Vlaamse en 51 Franstalige 
weekbladen, 349 Vlaamse en 240 Franstalige periodieken. Belangrijkste bezieler 
voor de jonge beroepsorganisatie was pater Frans Janssens (+), dominicaan en 
grondlegger van wat nu uitgeverij Halewijn is geworden, uitgever van onder meer 
Kerk en Leven. Pas in 1954 werd VUKPP door de Raad van State erkend onder het 
wettelijk statuut van beroepsorganisatie en verschenen de statuten in het Belgisch 
Staatsblad.

Zelfde doelstellingen, eigentijdse verpakking

Inderdaad, een product van het toenmalig ideologisch sterk verzuild Vlaanderen 
met sterke maatschappelijke en politieke gevolgen ook in de media en de 
berichtgeving. Toch blijken doelstellingen in het bij de stichting opgestelde 
“werkprogramma” in essentie dezelfde als nu. Wij citeren: “onderhandelingen 
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met de grossisten, fabrikanten en ministerie in verband met de papierprijzen, 
fiscale problemen en posttarieven behartigen, vorming en bijscholing 
organiseren.” Einde citaat. 
Jan Sansen (+), uitgever van Het Wekelijks Nieuws uit Poperinge werd de 
eerste voorzitter. Het weekblad werd later overgenomen door Roularta. Hij 
werd in 1960 opgevolgd door Fons Margot, secretaris-generaal van het NCMV 
en hoofdredacteur van het toenmalig ledenblad ”De Middenstand”. Fons 
is inmiddels 93 jaar en VUKPP-erevoorzitter. In 1976 werd hij op zijn beurt 
opgevolgd door Frans Nauwelaerts (+), toen directeur bij uitgeverij Averbode. 
Na de overstap van Frans naar dagblad Het Volk, werd Frans Sterckx, toen 
hoofdredacteur van Boer en Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, op zijn 
beurt VUKPP-voorzitter. Begin de jaren negentig werd Jo Cornille, directeur van 
uitgeverij Halewijn zijn opvolger. Hij is inmiddels erevoorzitter. De voorzittersrij 
sluit af met de huidige, eerste vrouwelijke voorzitter, Kris Houthuys, tot voor kort, 
directeur pers & communicatie van het ACW, nu beweging.net, en van daaruit 
verantwoordelijke uitgever van verschillende ACW-uitgaven. Samen met de 
voorzitter en de vicevoorzitter, nu Toon Osaer, directeur van uitgeverij Halewijn, 
wordt de beroepsorganisatie geleid door de raad van bestuur. 
Al sinds de jaren zestig  is het secretariaat van de beroepsorganisatie gevestigd 
in de lokalen van NCMV, nu UNIZO. In 1991 volgde Ronny Lannoo, tot voor kort 
hoofdredacteur van ZO Magazine en UNIZO-directeur communicatie, Gaby 
Vanden Berghe (+) op. Gaby was redactiesecretaris van het UNIZO–ledenblad. 

De stroomversnelling van VUKPP naar Medianetwerk Plus 

De beroepsorganisatie evolueerde mee met haar tijd en met de evolutie van 
de leden en de media. Toch werd begin de jaren negentig door de raad van 
bestuur en bij de leden een grondige, kritische evaluatie doorgevoerd over de 
bestaansreden van de organisatie binnen een ontzuilde samenleving en over 
de daarmee verbonden uitdagingen van de betrokken leden-uitgevers en hun 
uitgaven. De conclusie: de beroepsorganisatie moet ermee doorgaan met als 
kerntaken: de belangenbehartiging, bijzonder van de vzw-uitgevers, vorming 
en bijscholing van de betrokken uitgevers en redacties in het kader van de 
verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering naar aanpak, marketing, 
kostenbeheersing, nieuwe technologieën, vorm en inhoud. Er kan daartoe 
doeltreffend worden samengewerkt met andere federaties van uitgevers. 
Sindsdien is de werking van de beroepsorganisatie naar een hogere snelheid 
geschakeld met een bijzondere aandacht voor de verdere professionalisering van 
de media van vzw-uitgevers, middenveldorganisaties en non-profit-instellingen. 
De met de tijdsevolutie spontaan gegroeide specificiteit met respect voor de 
eigen wortels, leidde als vanzelfsprekend naar de inmiddels door de algemene 
vergadering goedgekeurde opnieuw geactualiseerde missie en naamsverandering 
van het moeilijk bekkende en wat gedateerde letterwoord VUKPP naar het meer 
eigentijdse en duidelijker Medianetwerk Plus.
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Samenwerkingsprotocol VUKPP-UPP

Sinds vele jaren werkt de VUKPP, nu Medianetwerk Plus, samen met de andere 
drie uitgeversfederaties: de Vlaamse Nieuwsmedia, federatie van de Vlaamse 
dagbladpers, The Ppress, de federaties van vooral commerciële weekbladen en 
magazines, en met UPP, de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers. Met de UPP 
ontwikkelde de VUKPP al eerder een feitelijke, meer intensieve samenwerking. 
Al altijd was een aantal VUKPP-leden ook lid van de UPP-raad van bestuur en 
was er formeel en informeel overleg. In 2013 sloten UPP en VUKPP evenwel 
een officieel samenwerkingsprotocol. Daarin ligt de nadruk op structurele 
samenwerking voor zoveel mogelijk projecten waarbij onze gemeenschappelijke 
doelgroep hun voordeel kunnen doen maar met respect voor mekaars eigenheid. 
Het protocol voorziet onder meer een structurele garantie voor een VUKPP-
vertegenwoordiging in de UPP–raad van bestuur via coöptatie. Momenteel 
zetelen trouwens drie VUKPP–bestuursleden in de UPP-raad van bestuur.

Kostenbeheersing

Inzake belangenbehartiging staat sinds de eeuwwisseling een aantal essentiële 
dossiers centraal. Kostenbeheersing was en blijft daarbij een belangrijke zorg. 
Zo is het in de hand houden van de portkosten voor een aantal VUKPP-leden 
erg bepalend voor de toekomst. Voor heel wat vzw-tijdschriften maakt de 
distributiekost ongeveer de helft uit van de totale kosten. Mede in het kader van 
de liberalisering van de postdiensten, is het daarom nu in voor de toekomst van 
levensbelang de bestaande tariefregeling voor vzw-uitgevers te vrijwaren. In goed 
overleg met de betrokken overheden en bpost is VUKPP daarin tot nu geslaagd. 
Het blijft een erg belangrijk aandachtspunt.

Papier en milieu

De milieubeleidsovereenkomst, MBO, tussen de Vlaamse Overheid en de 
uitgevers over de terugnameplicht van oud papier, was in het recente verleden, 
een ander erg belangrijk dossier. Met de achtereenvolgende regeringen werd 
hierover samen met de andere uitgeversfederaties voortdurend onderhandeld 
en haalbare overeenkomsten gesloten. Ook in dit dossier kwam het erop aan 
de terechte zorg voor het milieu te verzoenen met de kosten voor de uitgevers 
in het algemeen en, wat ons betreft, de vzw-uitgevers in het bijzonder. Dat 
leidde tot een engagement voor het gebruik van milieuvriendelijke inkten en 
papier. Bovendien werd een aantal jaren de bijdrage voor de terugname van oud 
papier door de uitgevers betaald via het ter beschikking stellen van ruimte voor 
overheidsadvertenties in het kader van milieucampagnes. Voor dat laatste kon 
VUKPP uitzonderingen bedingen voor uitgaven met een beperkt papierverbruik 
tot 3 ton per jaar en voor ledenbladen zonder (commerciële) advertenties. 
Onlangs werd de regeling zo goed als afgeschaft onder meer als gevolg van de 
gestegen prijs van oud papier.
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Auteursrechten

Ander belangrijk thema: de auteursrechten en de betaling ervan in geval van 
kopiëren van journalistiek werk door derden. Daarbij zijn onze leden zowel 
betalers en als uitgevers van auteursrechtelijk beschermd werk, ook ontvangers. 
Voor de verdeling van deze auteursrechten aan de leden, koos VUKPP ervoor 
samen te werken met zusterorganisatie UPP. Daartoe werd de coöperatieve Repro 
PP opgericht. VUKPP is formeel vertegenwoordigd in de raad van bestuur van 
deze belangrijke coöperatieve. Het blijft immers belangrijk te werken aan een 
billijke verdeling van de auteursrechten tussen de diverse types van uitgevers en 
hun media.

Vakperslabel

Mede onder impuls van de VUKPP, werd samen met UPP een kwaliteitslabel voor 
vakbladen ontwikkeld. Bedoeling: de kwaliteit en het belang van de vakpers 
zowel als doeltreffende advertentiedrager als redactioneel te garanderen en te 
promoten. Daartoe werd een aantal criteria voor het label ontwikkeld. Vooral 
voor de VUKPP-uitgevers van vakbladen en B-to-B bladen blijft dat een verder te 
versterken project.

De Academie voor de Periodieke Pers. www.persacademie.be

Zoals eerder benadrukt, was vorming, bijscholing en ervaringsuitwisseling al 
van bij de stichting een belangrijke VUKPP-kernopdracht. Gedurende vele jaren 
organiseerde de Unie daarom verschillende vormings- & studiebijeenkomsten. 
Deze opdracht kon sinds 2008 op een meer structurele manier worden aangepakt 
dank zij de oprichting van de Academie voor de Periodieke Pers, kortweg 
Persacademie. Dat werd mogelijk mede dank zij de steun van de Vlaamse overheid. 
Tot dan was de opleidingssteun beperkt tot de dagbladpers. Na goed overleg tussen 
de betrokken persfederaties en de Vlaamse overheid, werd die steun verruimd 
tot alle vier de actieve federaties van uitgevers van mediaproducten. Binnen de 
Persacademie werd in samenwerking met een programmacommissie en een 
focusgroep een aantal zeer praktijkgerichte workshops georganiseerd. Ze worden 
geleid door ervaren docenten-trainers. Inmiddels volgden ruim 700 redacteurs, 
journalisten en mediaprofessionals de workshops. Ze worden jaar na jaar 
uitgebreid en aangepast aan media-evoluties, rekening houdend met de evaluaties 
van de deelnemers en de wensen van de doelgroep. Voor de logistieke steun werd 
in eerste instantie samengewerkt met de Hogeschool Thomas More en nadien ook 
met de Gentse Artevelde Hogeschool.
Aansluitend werd in 2014 bovendien een online mediacoach ontwikkeld. 
Daardoor kunnen alle betrokkenen een zelftest uitvoeren over de thema’s van 
de workshop. De mediacoach fungeert zowel als kenniscontrole als voor de 
persoonlijke oriëntatie bij de keuze van een of andere workshop. 

8

http://www.persacademie.be


Sinds 2011 werd, op vraag van de Vlaamse Overheid, het aanbod van de media-
opleidingen gecoördineerd door de vier uitgeversfederaties in de overkoepelende 
Media-Academie. Die wordt begeleid door een adviescomité met alle 
betrokkenen.

Binnen deze Media-Academie behoudt de Academie van de Periodieke Pers, als 
VUKPP/UPP-project, haar eigenheid gezien de specificiteit van de doelgroep en 
het succes van de daaraan aangepaste aanpak. 

Advertenties van de overheid

Op vraag van zowel de Vlaamse als de federale overheden, werd begin de 
jaren 2000 een soort samenaankoop opgericht voor het reserveren van 
advertentieruimte in de printmedia door de overheden en aanverwante 
instellingen. In dat kader werden passende kortingen en doeltreffende service 
afgesproken. VUKPP werd samen met de UPP verantwoordelijk voor de coördinatie 
ervan. Overigens blijven de uitgeversfederaties er bij alle overheden op aandringen 
de geschreven pers, gezien het nog altijd groot, doeltreffend en voordelig bereik, 
nog meer te betrekken in het informatiebeleid via betaalde advertentieruimte.

Niet van gisteren, maar toekomstgericht

Het is zonder meer duidelijk: de bestaansreden van de VUKPP, nu Medianetwerk 
Plus, zoals de grote bezieler van haar oprichting in 1954, pater Frans Janssens, 
destijds geformuleerd, zijn mee geëvolueerd. Citaat uit het voorwoord naar 
aanleiding van het toen 25-jarig bestaan van VUKPP: “… Zoals in het verleden, 
zal onze vereniging, zich kritisch blijven bezinnen over haar doelstellingen, 
en daaruit, zoals vroeger, de besluiten trekken voor de toekomst. Het is een 
feestelijke gedachte te weten dat we niet van gisteren zijn. Echter ook een 
gedachte met verantwoordelijkheid voor morgen.” Einde citaat.
In die geest blijft onze organisatie zich aanpassen aan de nieuwe uitdagingen. 
Daarom vernieuwde de raad van bestuur ook de missie en werd van daaruit 
gekozen voor een nieuwe, meer eigentijdse naam: Medianetwerk Plus. Want we 
zijn op de eerste plaats een “Netwerk” van min of meer gelijkgestemde uitgevers, 
waarbij, niet gehinderd door veel concurrentiële onderlinge wedijver, in alle 
openheid aan ervaringsuitwisseling wordt gedaan.
De “Plus” staat voor het streven naar meerwaarde, eerder dan winst gedreven. 
Meerwaarde voor lezers en hun organisatie. Dat sluit het respect en passende 
samenwerking met andere uitgevers en federaties overigens geenszins uit. Wel 
integendeel.
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Prijs van het Religieuze en Spirituele Boek

Een VUKPP-buitenbeentje: de prijs 
van het religieuze en spirituele 
boek, een initiatief van begin de 
jaren zeventig.

Frans Nauwelaerts (+), toen 
directeur bij Uitgeverij Averbode, 
werd VUKPP–voorzitter en vloog er 
meteen in met heel wat projecten. 
Eén ervan was het opstarten van 
de tweejaarlijkse prijs van het 
religieuze boek. 

Er werd daarom naast de VUKPP 
een nieuwe vzw opgericht: de 
Vereniging ter Bevordering van 
het Religieuze Boek, een relatief 
kleine nichemarkt, met de VUKPP 
als logistieke steun. Onder meer 
via giften werd een spaarpot bijeen 
gebracht. Met de intrest ervan 

zouden de kosten van de prijs 
worden betaald. 

Hoofddoel: door een 
onafhankelijke jury een boek laten 
bekronen waarvan de inhoud 
gericht was op een breed publiek. 
Eerste voorzitter van de vereniging 
werd de toenmalige abt van 
Averbode. In de loop der jaren werd 
een heel aantal merkwaardige 
boeken bekroond, het ene al meer 
bestemd voor een breder publiek 
dan het andere. De VUKPP–raad 
van bestuur bleef dit waardevolle 
initiatief al die tijd logistiek en 
financieel ondersteunen.

Tegelijk drong zich, na ruim 
dertig jaar, omstreeks 2010 een 
evaluatie op zowel bij de betrokken 

boekenuitgevers als bij de raden 
van bestuur van de Vereniging 
én van de VUKPP. De betrokken 
uitgevers bleven vragende partij 
zij het met de vraag de prijs ook 
inhoudelijk en commercieel 
aantrekkelijker uit te bouwen 
met het oog op meer verkoop en 
media-aandacht bij een breder 
publiek. 

Daarom werd besloten de prijs 
voortaan jaarlijks te organiseren 
en uit te breiden met ook een prijs 
voor het spirituele boek. Dat is nu 
sinds 2011 het geval met groeiend 
succes en tot voldoening van de 
betrokken uitgevers. De VUKPP, 
en in de toekomst, Medianetwerk 
Plus, neemt de organisatie en de 
financiering volledig over. 

De jury van de Prijs in 2014: Rik Torfs, voorzitter, Mieke Van Hecke, vicevoorzitter, Jan Boulogne, Rik Van Cauwelaert, Wim 
Vandewiele, Peter Malfliet, Liesbeth Pulinckx. Ronny Lannoo is secretaris van de jury zonder stemrecht. © Foto Luk CoLLet

Enkele recent bekroonde boeken

Islam van nature een vijand door Emilio Platti
De Marcus Code door Geert Van Oyen
Doodgelukkig leven door Jan De Cock
150 Psalmen vrij door Huub Oosterhuys

De Zeven Laatste Woorden  
door Willem Vermandere 
De Sint-Sixtus Adbij van Westvleteren  
door Peter Rossel e.a.



Missie

Onze wortels.

Medianetwerk Plus, voorheen VUKPP, Vereniging van de Uitgevers der Katholieke 
Periodieke Pers, gesticht in 1954, is een onafhankelijke, open, toekomstgerichte, 
erkende beroepsorganisatie. Ze werd destijds opgericht door christelijk 
georiënteerde uitgevers, organisaties, instellingen en hun media-uitgaven.

Onze waarden en identiteit.

Medianetwerk Plus steunt zijn werking op christelijk-humanistische en 
democratische waarden en visie. De organisatie richt zich in het bijzonder naar 
waarden gedreven kleine en middelgrote uitgevers, producenten van periodieke 
media zowel in print als digitaal, hun redacties en mediaprofessionals. Ze zijn 
veelal verbonden aan (beroeps)organisaties uit de social profit en uit het brede 
middenveld. Medianetwerk Plus staat open voor alle uitgevers voor zover ze de 
missie en de waarden, verwoord in deze missie, onderschrijven.

Onze kernopdrachten.

De kernopdrachten van Medianetwerk Plus bestaan uit belangenbehartiging 
bij de overheden en bij de media- en uitgeverssector, vertegenwoordiging, 
netwerking, ervaringsuitwisseling en samenwerking onder de leden.  
De organisatie geeft aan de leden advies en bijstand, bijscholing en 
dienstverlening gericht op kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Onze democratische structuur.

Medianetwerk Plus wordt geleid door een democratisch verkozen en voor de 
doelgroep representatieve raad van bestuur. De organisatie werkt samen met 
andere organisaties van uitgevers en met mediaprofessionals voor zover het de 
belangen van de leden en specifieke opdracht ten goede komt en beantwoordt 
aan de missie, waarden en doelstellingen.

Unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 20 juni 2014
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vlnr: Anne Van Herreweghen (Markant), Jan Lembrechts (Uitgeverij Averbode), 
Vicevoorzitter Toon Osaer (Kerk en Leven), Annemie Morris (KVLV), Secretaris 
Ronny Lannoo, Jan Boulogne (UNIZO), Voorzitter Kris Houthuys, Jurgen Muys 
(UNIZO), David Speybrouck (Boerenbond), Anna Vandenborre (Boerenbond),  
Wim Criel (Roularta)

Raad van Bestuur Medianetwerk Plus



Prioriteiten  en aanbod  
Medianetwerk Plus blijft investeren in:

• promotie en ondersteuning van het sociaal-economisch en maatschappelijk belang van 
waardengedreven uitgevers van periodieke media;

• een up to date-aanbod van permanente vorming en bijscholing voor  uitgevers, journalisten en 
mediaprofessionals; 

• samenwerking binnen de Persacademie;  
• ervaringsuitwisseling en netwerking tussen de  leden uitgevers en hun medewerkers, 

bijvoorbeeld via peterschapsprojecten; 
• ondersteuning van zijn netwerkmedewerkers op het vlak van nieuwe en sociale media; 
• daarin past ook: meer aandacht voor toegepast onderzoek en implementatie van digitalisering 

en de hiervoor noodzakelijke business-modellen, haalbaar en betaalbaar  voor kleine en 
middelgrote uitgevers en hun uitgaven in de social-profitsectoren; 
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1.  
Situering van de studie

Verkenning van een 
“waardengedreven pers”

Wat zijn niet-commerciële en waardengedreven tijdschriften? Wat betekenen ze in de 
eenentwintigste eeuw? Welke plaats hebben ze in het medialandschap, in economie en 
samenleving? En wat kan een persfederatie als Medianetwerk Plus hier als meerwaarde 
bieden? 
Deze vragen vormen het raamwerk voor een verkennend onderzoek. 

Medianetwerk Plus is één van de vier beroepsorganisaties van de geschreven 
pers. Tot de zomer van 2014 ging deze federatie door het leven onder de naam 
VUKPP. 

De VUKPP ontstond halfweg de verzuilde vorige eeuw als Vlaamse Unie van 
de Katholieke Periodieke Pers. Een geschiedenis van deze organisatie vind je 
vooraan in dit cahier. 
Onder de nieuwe naam Medianetwerk Plus wenst deze persfederatie waarden-
gedreven uitgevers bijeen te brengen, waarvan een grote groep verenigings-
tijdschriften. Medio 2014 groepeert Medianetwerk Plus om en bij de zestig 
uitgevers.

Hierbij dringt de vraag zich op waar dit soort pers staat in de eenentwintigste 
eeuw?  Verschillende maatschappelijke evoluties zetten zich door, zoals een 
afkalvend middenveld en een geleidelijke secularisering. Ondertussen ondergaan 
we in hoog tempo een digitalisering van de samenleving. Het publiek informeert 
zich anders dan vroeger. De klassieke tijdschriftenmarkt kampt met een 
aanhoudende terugval van lezersaantallen. Uitgevers zijn in volle vertwijfeling op 
zoek naar nieuwe businessmodellen en een meer adequate mix van digitale en/of 
gedrukte dragers van nieuws en informatie. 

In de commerciële tijdschriften- en krantenmarkt leidt dit tot grondige 
reorganisaties en schaalvergrotingen. Mediahuis, de Persgroep, Roularta en 
Sanoma komen er regelmatig mee in het nieuws.  In hun schaduw opereren de 
niet-commerciële en kleinere uitgevers, waarvan de meesten zich groeperen in de 
persfederaties Unie van de Periodieke Pers (UPP) en/of in Medianetwerk Plus. 
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Verkennend onderzoek

Ons onderzoek vond plaats in het voorjaar van 2014 door Eric Goubin van 
Memori, onderzoekscentrum aan de Thomas More hogeschool. Collega Michelle 
Lenaerts werkte mee aan de deskresearch en de online enquête. 

We verkennen in deze studie de positie en de eigenheid van de uitgevers van 
de niet-commerciële, “waardengedreven” pers in het medialandschap, in de 
economie en de samenleving. We gaan na welke uitdagingen er zich stellen, 
en wat daarbij inspirerend kan zijn voor de toekomstige werkingsambities van 
Medianetwerk Plus.

Deze studie behandelt uitdrukkelijk een verkennend onderzoek. Het woord 
“verkennend” duidt aan dat we grote lijnen in kaart brengen, niet meer of 
niet minder. Nochtans zijn er verschillende aspecten die een meer diepgaand 
onderzoek verdienen. Tijdsbestek en beschikbare middelen waren begrensd maar 
toch voldoende om een globaal beeld te kunnen schetsen van deze specifieke 
niche in het Vlaamse medialandschap. Hierbij focussen we vooral op gedrukte 
tijdschriften.

Om die klus te klaren kwamen we tot een evenwichtige methodenmix. We 
detecteerden en analyseerden de -overigens niet zo omvattende- vakliteratuur op 
dit terrein. We sprokkelden bedrijfseconomische gegevens bij elkaar. We zochten 
publiek beschikbare informatie op over tijdschriftoplages. We interviewden een 
tiental uitgevers en hielden een online enquête bij de leden van Medianetwerk 
Plus (toen nog VUKPP). We gingen in gesprek met vier academici: je vindt in 
dit cahier in vier “intermezzo’s” telkens een synthese van hun kijk op de niet-
commerciële pers. 
We maakten werk van twee focusgroepsgesprekken waarin een zeer 
verscheiden groep lezers (en niet-lezers) hun omgang met en beleving van de 
niet-commerciële en waardengedreven bladen met ons deelden. We konden 
informatie raadplegen in omvattende lezersonderzoeken bij beweging.net en 
Boerenbond. 

In de periode van ons studiewerk was de naam Medianetwerk Plus niet in 
gebruik, en sprak men nog van VUKPP. Op zowat het zelfde moment als de 
publicatie van dit cahier vond de naamsverandering plaats. We hanteren in onze 
teksten meteen die nieuwe naam.  
 
Zoals dat hoort bij dit soort studies stellen de onderzoekers zich onafhankelijk 
op. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen staan los van de eigen analyses 
en visies van de opdrachtgever, Medianetwerk Plus. Verwacht in dit cahier 
noch een hagiografie noch een al te goedkope relativering van het belang van 
de waardengedreven pers of van Medianetwerk Plus. We streven naar een 
evenwichtige en genuanceerde benadering, weliswaar binnen de begrenzingen 
van de beschikbare onderzoekstijd. 
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Waardengedreven?

De bestuursleden van Medianetwerk Plus positioneren zelf hun niche in het 
medialandschap als “waardengedreven pers”. Of die naamgeving al dan niet 
terecht blijkt, is één van de onderzoeksvragen van deze studie. 

Uitgeversfederaties in Vlaanderen

Vlaanderen telt vier uitgeversfederaties, die samen de belangen van de geschreven pers 
behartigen. Er zijn overigens nogal wat uitgevers die lid zijn van meer dan één federatie. 

Vlaamse Nieuwsmedia 

Vertegenwoordigt de uitgevers binnen 
de mediagroepen Mediahuis (Concentra 
Uitgeversmaatschappij, Corelio Publishing, 
De Vlijt), De Persgroep Publishing en 
Mediafin. 

The PPress

The Ppress groepeert uitgevers van alle 
types commerciële bladen: B2B Press 
(vakbladen), Custo (Customer Media), 
OPPA (Online Professional Publishers 
Association), Febelmag (publieksbladen) 
en Free Press (gratis pers). Daar horen geen 
ledenbladen bij.

UPP

De Unie van de Uitgevers van de Periodieke 
Pers bundelt in heel België om en bij de 
250 uitgevers van periodieke publicaties: 
een mix van socialprofituitgevers (vzw’s 
en overheid) en hoofdzakelijk kleine tot 
middelgrote commerciële uitgeverijen. 

Medianetwerk Plus

Groepeert een zestigtal uitgevers 
van voornamelijk ledenbladen en 
waardengedreven, doorgaans niet-
commerciële pers.  Vroeger operationeel 
onder de naam VUKPP (Vlaamse Unie van 
de Katholieke Periodieke Pers). 

Deze vier beroepsorganisaties organiseren samen de Mediacademie, met de steun van de 
Vlaamse minister van Media. De Mediacademie biedt eigentijdse bedrijfsgerichte vormingen 
voor de medewerkers van de mediabedrijven en -organisaties. Ze integreert daarmee ook de 
activiteiten van de Academie voor de Periodieke Pers, een initiatief van Medianetwerk Plus 
(VUKPP) en UPP. 

Tot enkele jaren geleden bestond ook de Belgische Vereniging voor de Bedrijfspers (BVB). Die 
transformeerde zichzelf ondertussen tot de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie 
(BVIC), met een ruimere focus dan het communicatiekanaal periodieke tijdschriften. 
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Medianetwerk Plus bundelt de uitgeefactiviteiten van een aantal verenigingen 
(beweging.net, KWB, Davidsfonds, …), beroepsfederaties (Unizo, Boerenbond, 
Bouwunie…) en andere socialprofit organisaties (Christelijke Mutualiteiten, 
Familiehulp, Bisdom Brugge…). Er zitten ook enkele grotere spelers tussen die het 
juridische statuut van een Naamloze Vennootschap hebben: Averbode,  Halewijn 
en Roularta. Om deze reden kunnen we de leden van VUKPP/Medianetwerk Plus 
niet louter onder de noemer “VZW-pers” onderbrengen. 

Deze uitgevers hebben -in afwachting van een mogelijke verruiming met nieuwe 
leden- met elkaar een christelijk geïnspireerde ontstaansgeschiedenis gemeen. 
Ondertussen vond bij veel -hoewel niet bij alle- leden van Medianetwerk Plus 
ontzuiling en secularisering plaats. Toch bleef men elkaar vinden in een aantal 
min of meer gedeelde waarden, die verder gingen dan de initiële christelijke 
dimensie. 

Bovendien is er het down-to-earth gegeven dat deze uitgevers en hun medewerkers 
collegiaal op elkaar beroep willen doen bij het omgaan met belangwekkende 
uitdagingen voor het uitgeverijwezen.  Nieuwe businessmodellen, redactionele 
concepten, eigentijdse vormgeving, crossmediale werking, distributiestrategieën…: 
het zijn aandachtspunten voor een gezonde bedrijfsvoering, waar deze uitgevers op 
laagdrempelige basis veel kunnen leren van elkaar. 

Begripsafbakening

Het was voor deze studie niet vanzelfsprekend om tot een adequate 
begripsafbakening te komen. Medianetwerk Plus wenst zich met haar leden te 
profileren als “waardengedreven pers”. Maar dat is een onbestaand begrip in 
de vakliteratuur. Al bestaat er wel zoiets als waardengedreven  (“value-driven”) 
organisaties, iets waar we later verder op ingaan. 

Bij beroepsorganisatie The PPress maakt men het onderscheid tussen B2B Press 
(vakbladen), customer media, online professional publishers, publieksbladen en 
free press (gratis pers, waaronder de huis aan huis bladen en De Zondag). Deze 
bladen hebben met elkaar gemeen dat ze worden uitgegeven door commerciële 
bedrijven. 

Kunnen we dan spreken van commerciële en niet-commerciële pers? Ook hier 
is er geen vakliteratuur die daarover uitsluitsel biedt. Je vindt in Nederlandse 
literatuur wel een heldere definiëring van wat “bedrijfspers” is. En in Franse 
taalgebieden kom je al eens de term “presse associative” tegen, waarmee men de 
verenigingenpers of “VZW-bladen” aanduidt. 

Het was voor deze studie dus zoeken naar werkbare definities om verschillende 
types pers op een herkenbare, relevante en zo correct mogelijk manier van elkaar 
te onderscheiden.  Gesprekken met academici en uitgevers hielpen ons beetje 
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bij beetje om tot zo’n afbakening te komen. Als we in de volgende hoofdstukken 
praten over respectievelijk “niet-commerciële pers” en “waardengedreven pers” 
vertrekken we vanuit volgende definities:

Wat Vlamingen in het dagelijkse leven beschouwen als “klassieke” pers is 
een commerciële pers en omvat dagbladen en tijdschriften, uitgegeven door 
uitgeverijen waarvan het nastreven van financiële winst het hoofddoel is. In 
tweede orde kunnen dergelijke tijdschriften zelf waarden nastreven en normen 
vooropstellen. Maar de essentie blijft het genereren van financiële winst ten 
behoeve van particuliere eigenaars of aandeelhouders. 

Daarnaast heb je de niet-commerciële pers, waarvan het nastreven van 
financiële winst niét het hoofddoel is.  Ze worden uitgegeven door socialprofit 
organisaties, overheidsinstellingen, beroepsfederaties en bedrijven die met deze 
tijdschriften expliciet maatschappelijke doelen beogen. 
De hoofdmoot van de niet-commerciële pers vormen de verenigingstijdschriften 
en de informatiebladen van de overheden. Daarnaast omvat het tijdschriften 
waarvan je bewust abonnee of koper bent, en je niet per se lid hoeft te zijn van de 
organisaties die deze bladen uitgeven: bijvoorbeeld MO Magazine, Kerk&Leven, 
Vlaamse wielrijder & Biker… . 

De waardengedreven pers omvat uitgevers die expliciet werk maken van het 
promoten en versterken van immateriële waarden, ideeën, gedachtegoed… 
ten voordele van de samenleving in haar geheel of van bijzondere doelgroepen 
daarin.
Het overgrote merendeel van de niet-commerciële pers maakt hier deel van uit, 
gezien de meeste niet-commerciële tijdschriften er expliciet maatschappelijke 
doelen en bijhorende waarden op nahouden. 
Maar ook commerciële uitgevers kunnen waardengedreven zijn, al is dit dan 
ondergeschikt aan het primaire nastreven van financiële winst ten behoeve van 
particuliere eigenaars of aandeelhouders. 

Als we in deze studie spreken over de “waardengedreven pers” hebben we 
het niet enkel over de leden van Medianetwerk Plus. Deze beroepsorganisatie 
vertegenwoordigt niet meer of niet minder dan een gedeelte van de 
waardengedreven uitgevers.  
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Een studie naar de “waardengedreven pers”: de vraagstellingen

Centrale onderzoeksvragen:

Wat is momenteel het belang van de uitgevers van de niet-commerciële en 
“waardengedreven” pers in het medialandschap, de economie, de samenleving? 
In het licht van vorige vraag: welke ambities moet Medianetwerk Plus nastreven?
Om tot een onderbouwd antwoord te komen, splitsen we die hoofdvragen op in  
relevante deelvragen.

Deelvragen:

DNA
• Wat is “waardengedreven” pers?
• Wat maakt de niet-commerciële en waardengedreven tijdschriften “anders”  

dan deze van de commerciële mediabedrijven?
• In welke mate zijn de uitgevers van Medianetwerk Plus “waardengedreven”?

Economische  dimensie
• Wat is de economische betekenis van de niet-commerciële en verenigingenpers in 

de tijdschriftenmarkt?
• Wat is het publieksbereik van deze tijdschriften?
• Welke inkomsten en kosten zijn er aan de orde?

Heden & toekomst
• Welke innovaties zijn er momenteel aan de gang? 
• Wat biedt de toekomst? Wat zijn de uitdagingen voor deze sector? 
• Hoe zien de uitgevers de toekomstige rol van Medianetwerk Plus?
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2. 
Tussen communicatie  
en journalistiek

Het DNA van de niet-commerciële 
en waardengedreven pers

In dit cahier bestuderen we de niet-commerciële en waardengedreven pers.  
Wat maakt dit soort tijdschriften anders dan de gewone periodieke pers? 

Is dit “pers”?

De perswetenschap hanteert vijf kenmerken als essentieel voor het afbakenen van 
“persmedia”: uniciteit, periodiciteit, continuïteit, openbaarheid, universaliteit 
(Van den Bulck, 2010). De niet-commerciële en waardengedreven bladen waar we 
in dit cahier op focussen voldoen doorgaans aan die definiëring, zij het niet altijd 
helemaal. 
Het hangt dan vooral af van hoe strikt we “openbaarheid” als criterium nemen. Het 
merendeel van de bladen van organisaties, verenigingen en bedrijven vind je niet 
in de dagbladhandel. In veel gevallen kan je er wel een abonnement op nemen, ook 
als je geen lid bent van die organisatie. De openbare bibliotheken in Vlaanderen 
hebben tientallen van dit soort tijdschriften in de rekken. 

Maar net zoals bij customer media kan het bij verenigingsbladen al wel eens 
gebeuren dat niet zo maar iedereen vanzelf toegang krijgt tot die bladen. Al is ook 
dat relatief. Van zodra een organisatie of bedrijf honderden tot honderdduizenden 
tijdschriften verspreidt, bereiken die onrechtstreeks, via de eigenlijke 
bestemmelingen, uiteindelijk toch ook andere familieleden, kennissen, collega’s… . 

Het betreft in elk geval ook periodieke pers: bladen die men publiceert met een vaste 
periodiciteit. 
De bladen van de Medianetwerk Plus-uitgevers betreffen vooral maandelijkse tot 
tweemaandelijkse uitgaven. 
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Een ander soort rendement

De niet-commerciële en de meeste waardengedreven uitgeverijen zijn niet in 
eerste instantie uit op het maken van winst, toch niet vanuit financieel oogpunt. 
Ze hebben geen aandeelhouders uit te betalen en mikken op een ander soort 
rendement. Tijdschriften van verenigingen maken in veel gevallen deel uit van het 
lidmaatschap van zo’n organisatie. Waar dit niet het geval is, is de kostprijs van 
een abonnement doorgaans aan de lage kant. Reclame vind je maar in beperkte 
mate of zelfs helemaal niet terug in dit type tijdschriften. Aan de inkomstenzijde 
beschikt men doorgaans onrechtstreeks over lidgelden of in beperkte mate zelfs 
over subsidies. 

Doordat lezers die bladen vaak “vanzelf” krijgen als lid van een vereniging, is de 
marktafhankelijkheid van deze uitgevers niet altijd zo groot. Dat maakt dat 
verkoopbaarheid er in mindere mate een issue is. Enerzijds leidt dat gevoelig 
minder tot sensatiegerichte of klassieke human interest artikels. Anderzijds geeft 
dat minder stimulerende druk om inhoud en vormgeving aantrekkelijk te maken, 
een aandachtspunt waar lezers regelmatig op wijzen (zij het niet bij alle bladen). 
Ook de noodzaak tot innovatie laat zich dan minder snel voelen. 

Het nagestreefde rendement van de niet-commerciële bladen is van een andere 
aard dan bij hun commerciële collega’s. Want de meeste niet-commerciële 
tijdschriften streven in de allereerste plaats belangenbehartiging na: van zichzelf 
als organisatie, van de leden die ze vertegenwoordigen, van de maatschappelijke 
thema’s en waarden die ze centraal stellen. Zowel de door ons geïnterviewde 
uitgevers als academici zijn het onderling eens dat het tijdperk voorbij is waarin 
dergelijke bladen louter propaganda verspreiden. Dat zouden de lezers ook niet 
meer accepteren. Enig sérieux is vereist, en dat beseffen deze uitgevers ook. 
Al zullen ze de informatie brengen vanuit hun eigen belangenbehartigende 
doelstellingen, en dragen ze daarmee bij tot opiniëring. 

De ledenbladen hebben in veel gevallen ook een verbindende invalshoek, waarbij 
organisatie en leden van en met elkaar activiteiten delen, voor elkaar opkomen, 
elkaar de ruimte geven. Dat kan leiden tot engagement van vrijwilligers en 
militanten om zelf inhoudelijk of praktisch mee te werken aan deze tijdschriften of 
aan andere activiteiten van deze uitgevers/organisaties. 

Gezien die specificiteit vormt de niet-commerciële periodieke pers een belangrijke 
aanvulling op de klassieke pers en versterkt ze de diversiteit in het Vlaamse 
medialandschap. 
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Inhoudelijke eigenheden

Hoewel er in de betere bedrijfs- en organisatiejournalistiek sprake is van een grote 
mate van redactionele onafhankelijkheid, is dit beperkter dan bij de klassieke 
nieuws- en informatiebladen. Al stellen veel lezers en uitgevers zich de vraag in 
welke mate die klassieke pers echt onafhankelijk is.

De waardengedreven pers maakt er geen geheim van dat er vanuit de eigenheid van 
hun organisatiedoelstellingen andere thema’s aan bod zullen komen, met daarbij 
ook heel eigen invalshoeken. Daar zijn de door ons gesproken lezers zich van 
bewust, en ze verwachten van dit soort bladen ook niet anders. 

Agendasetting, priming en framing zijn drie kernbegrippen in de perswetenschap. 
Media bepalen de agenda van het publiek: dat is de essentie van agendasetting.  
De begrippen priming en framing sluiten daarbij aan. 

Van priming is sprake wanneer bepaalde thema’s en daarbij horende overwegingen 
meer aandacht krijgen in de media. Zo bepalen ze mee welke issues gaan leven bij 
het publiek, en in zekere mate hoe we over die issues denken. Zo kunnen media 
bijvoorbeeld mee beïnvloeden welke thema’s en welke bijhorende overwegingen in 
verkiezingstijd het stemgedrag bepalen. 

Framing slaat op de manier waarop journalisten onderwerpen selecteren, hoe ze die 
kaderen en verwoorden. Zo kunnen ze complexe issues vereenvoudigd weergeven. 
Dat frame kan mee bepalen hoe het publiek het onderwerp gaat bekijken. 

Het is voor organisaties en bedrijven, net zoals voor overheidsinstellingen niet 
vanzelfsprekend om enige impact te hebben op welke thema’s in de brede, 
commerciële kranten en tijdschriften komen, en op de invalshoeken van waaruit 
dit gebeurt. Complementair bieden de waardengedreven tijdschriften ruimte voor 
eigen priming en framing naar een publiek dat doorgaans ooit zelf koos om lid te 
worden van die organisatie. 

De waardengedreven pers speelt een belangrijke rol in een democratische 
samenleving. Ze kunnen zelf thema’s aanbrengen die moeilijker aan bod komen in 
de media: solidariteit, armoede, kerk en geloof, filosofische onderwerpen… . En dat 
kunnen ze ook voor meer “technische” thema’s vanuit een professionele invalshoek 
(bijvoorbeeld de bouwsector of de apothekersbranche) of vanuit een hobbygerichte 
benadering (wielertoerisme, breien, modelbouw, bloemschikken, …). 

De waardengedreven pers focust verhoudingsgewijs minder op de actualiteit en 
op “de waan van de dag”, zoals deze uitgevers dat ietwat verwijtend waarnemen bij 
de klassieke nieuwsmedia. Zowel lezers als uitgevers van deze waardengedreven 
media getuigen dat deze bladen doorgaans echt degelijke informatie bieden, met 
meer diepgang dan men gewoon is in de commerciële tijdschriften. 
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De niet-commerciële en waardengedreven pers is dus deels gelijkaardig en 
deels anders en aanvullend tegenover de commerciële bladen. Dat heeft, zoals 
aangeduid, ook met priming en framing te maken, en daardoor ook met de 
onderliggende waarden die een organisatie of bedrijf nastreeft. 

Identiteit als sterkte

“Ons tijdschrift Visie is een belangrijke aanvulling bij wat de mainstream 
nieuwsmedia brengen. Maar we hebben als sterkte wel onze eigen 
identiteit. En vanuit die identiteit brengen we maatschappelijke thema’s 
in onze bijdragen. De meeste kranten positioneren zich als min of meer 
ongebonden en zonder duidelijk profiel. Wij hebben dat wel, en moeten die 
sterkere identiteit meer uitspreken. Al beseffen we tegelijk dat de door ons 
gebrachte info nuttig moet zijn voor onze lezers. We weten dat zij ons blad 
ook lezen vanuit een ‘what’s in it for me’ standpunt.”
Jurgen D’Ours, Visie (beweging.net)

Onderbouwde info voor een specifieke community

“Boerenbond-tijdschriften als Boer&Tuinder zijn een stuk meer onderbouwd 
dan wat je in andere agrarisch georiënteerde bladen vindt. Doordat 
een organisatie als Boerenbond op de eerste rij zit als de overheid haar 
landbouwbeleid ontwikkelt, kunnen we daarover meer diepgaande en 
genuanceerde berichtgeving brengen dan de andere pers. 
We steken evenwel niet weg dat we vanuit onze organisatie de 
landbouwgemeenschap vertegenwoordigen. Met onze bladen werken we 
daarom ook volop mee aan een communitygevoel: ‘we are family’.  “
Anne VAnDenbOrre en PhiliPPe MAsscheleyn,  
boerenbond, o.a. boer&tuinder
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Wat maakt de niet-commerciële pers “anders”? 
volgens lezers en uitgevers

Anders dan de commerciële pers? Zo zien de uitgevers dat. 

Info uit interviews en enquête bij de uitgevers van Medianetwerk Plus. 

• We hebben ruim aandacht voor onze eigen gemeenschap en haar leden
• We delen specifieke waarden en/of ideeën
• We bieden degelijke informatie, met inbegrip van ruimte voor diepgang
• We brengen thema’s die minder makkelijk aan bod komen in de media (solidariteit, 

spiritualiteit, …)
• Onze bladen zijn laagdrempelig, omwille van de kostprijs en omwille van de wijze 

waarop we onze info brengen
• Onze bladen werken met eigen middelen, en zijn weinig of niet afhankelijk van 

reclame of abonnees.

Anders dan de commerciële pers? Zo zien de lezers het. 

Bij de twee focusgroepsgesprekken met lezers wezen de deelnemers op volgende 
verschilpunten bij de niet-commerciële ten opzichte van de commerciële bladen: 

• De informatie is hier minder oppervlakkig, met meer diepgang dan in de (meeste) 
kranten en (commerciële) bladen

• Kwaliteitsvolle, correcte en onderbouwde informatieve service: omdat de 
organisatie achter zo’n tijdschrift geloofwaardig wilt zijn en zich geen kwakkels kan 
veroorloven

• Je vindt hier geen roddelartikels of populisme, maar wel visie en duiding
• Ze dragen bij tot binding met de lokale omgeving, met een gemeenschap,  

met een groep of sector waar je deel van uitmaakt
• Hier vind je vaak nichegespecialiseerde info, aansluitend bij je persoonlijke 

interesses
• Er staat minder en minder storende reclame in
• Verenigingsbladen zien er doorgaans goedkoper, minder professioneel en daardoor 

minder “af” uit dan de commerciële bladen. 
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Een waardengedreven pers, met een eigen overtuiging

Medianetwerk Plus wenst zichzelf in het medialandschap te positioneren als 
“waardengedreven” pers. Daarbij rijzen vanzelf twee vragen: is die pers ook echt 
waardengedreven, en -zo ja- is dat dan niet het geval bij de andere tijdschriften van 
de periodieke pers?

Het begrip “waardengedreven” organisatie deed wereldwijd opgang in de 
bedrijfswereld en naderhand ook in de socialprofitsector na publicaties en lezingen 
over die “value driven” benadering door Richard Barrett (2006 en later). Barrett 
ontwikkelde hulpmiddelen voor cultuurtransformatie in organisaties. Daarvoor 
vertrekt hij van drie verzamelingen van waarden:

• persoonlijke waarden van een individu of een groep individuen  
in een organisatie;

• waarden van de bestaande organisatiecultuur, volgens het individu  
of de groep;

• gewenste cultuurwaarden voor de organisatie, volgens het individu  
of de groep.

Vanuit die persoonlijke, gepercipieerde en beoogde waarden van een 
organisatiecultuur, ontwikkelt Barrett een model dat zo veel mogelijk potentieel 
van medewerkers doet los komen, zodat ze succesvol presteren en renderen. 
Hoofddoel is om in een geleidelijk proces persoonlijke waarden en cultuurwaarden 
van een organisatie zo naar elkaar toe te laten groeien dat die gedeelde waarden 
leiden tot een krachtiger organisatie, met meer (al dan niet financieel) rendement. 
Het onderliggende idee is dat als medewerkers en organisatie de zelfde waarden 
delen, dat leidt tot betere prestaties. 

Wie er in vakliteratuur en businessbladen het begrip “waardengedreven 
organisatie” op napluist komt steevast uit bij deze Barrett-benadering. Het wordt in 
de praktijk net zo goed geïmplementeerd bij commerciële als bij niet-commerciële 
bedrijven en organisaties. Die benadering heeft raakvlakken met wat we bedoelen 
met “waardengedreven” pers, zij het met nuances. We herhalen even onze eigen 
definitie van waardengedreven pers. 

De waardengedreven pers en zijn uitgevers maken expliciet werk van het 
promoten en versterken van immateriële waarden, ideeën, gedachtegoed… ten 
voordele van de samenleving in haar geheel of van bijzondere doelgroepen daarin.

Het overgrote merendeel van de niet-commerciële pers maakt hier deel vanuit, 
gezien de meeste tijdschriften er expliciet maatschappelijke doelen en bijhorende 
waarden op nahouden. 
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Maar ook commerciële uitgevers kunnen waardengedreven zijn, al is dit dan 
ondergeschikt aan het primaire nastreven van financiële winst ten behoeve van 
particuliere eigenaars of aandeelhouders. 

Net zoals bij Barrett is het hier de bedoeling om waarden van de organisatie en 
van de leden van haar gemeenschap met elkaar in wisselwerking te brengen en 
naar elkaar toe te laten groeien. De finaliteit van een waardengedreven pers is 
evenwel niet in de eerste plaats financiële winst of de groei van een bedrijf. Een 
waardengedreven pers beoogt een versterking van waarden bij een groeiend 
publiek. 

Het is natuurlijk de vraag in welke mate lezers de specifieke waarden van deze 
waardengedreven organisaties en hun tijdschriften delen. Veel heeft te maken 
met de aanleiding tot een abonnement of lidmaatschap, en de nabije dan wel 
afstandelijke relatie en dito betrokkenheid die de leden onderhouden met die 
organisaties. 

In Vlaanderen is het bijvoorbeeld noodzakelijk om lid te worden van een of 
andere mutualiteit, of is het aangewezen aan te sluiten bij een vakbond indien je 
werknemer bent. Vaak kiezen mensen dan in de eerste plaats voor een mutualiteit 
uit praktische overwegingen (bijvoorbeeld de mutualiteit met het ruimste 
dienstenaanbod) of uit traditie (omdat je ouders en daardoor jezelf als kind ook al 
lid waren van die mutualiteit). 

Wie aansluit bij een beroepsfederatie doet dat in functie van haar of zijn job, met het 
oog op het bekomen van nuttige professionele informatie, het aansluiting vinden 
bij een community, belangenbehartiging. 

En wie als volwassen persoon kiest voor lidmaatschap van bijvoorbeeld een 
milieuvereniging of een geloofsgemeenschap, doet dat doorgaans wel vanuit een 
persoonlijk en maatschappelijk aanvoelen om er met geestesverwanten in contact 
te komen. 

Lid zijn van een organisatie en/of abonnee zijn van zo een waardengedreven 
tijdschrift, betekent daarom niet per se dat je als lid of lezer bewust die waarden zelf 
deelt.

Het belangrijkste onderscheid tussen de waardengedreven en de andere periodieke 
persmedia is dat deze laatste groep weinig of niet expliciet waarden formuleert 
en nastreeft. Je vindt die expliciete waardengedrevenheid beduidend meer bij de 
niet-commerciële dan bij de commerciële bladen. Al kan zeker niet worden gezegd 
dat commerciële bladen nooit waardengedreven zijn. Uitgevers van commerciële 
bladen formuleren in hun missie ook al eens bepaalde waarden. En het 
omgekeerde geldt ook: het is niet omdat een tijdschrift op een niet-commerciële 
manier is opgezet dat ze daarom waardengedreven is. Uitgevers van bijvoorbeeld 
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niet-commerciële hobbybladen komen al minder gauw tot het expliciteren van 
waarden.

Waarden bij de leden van Medianetwerk Plus

Zowel bij de interviews als bij de online bevraging peilden we bij de verschillende 
uitgevers van Medianetwerk Plus naar de waarden die ze er voorop stellen. 

De meeste uitgevers gaan met hun tijdschriften uit van algemeen menselijke 
waarden (rechtvaardigheid, correctheid, eerlijkheid…). Een minderheid houdt 
het uitdrukkelijk bij christelijke en katholieke waarden. Nogal wat leden van 
Medianetwerk Plus, en niet in het minst bij de organisaties binnen beweging.
net (het vroegere ACW) geven aan oog te hebben voor de sociale dimensie, met 
aandacht voor kansengroepen, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid. 

Welke waarden bij de uitgevers van Medianetwerk Plus?

Bij de interviews en de enquête bij uitgevers van Medianetwerk  
Plus inventariseerden we volgende lijst van aangehaalde waarden.  
De volgorde doet er niet toe: het is een alfabetische lijst. 

aandacht voor kansengroepen
christelijke waarden
correctheid
dialoog
diversiteit
duurzaamheid
eerlijkheid
emancipatie
empathie
engagement
ethische waarden
evangelische waarden
geloof in eigen kunnen
geloof in maakbaarheid van de samenleving
gemeenschapsgevoel
goedheid
humane waarden

humanitaire waarden
interculturaliteit
levenskwaliteit
maatschappelijke betrokkenheid
opkomen voor zwakkeren
rechtvaardigheid
respect voor zelfstandig ondernemerschap
respect voor werknemersbelangen
schoonheid
sociale ingesteldheid
solidariteit
verbondenheid
Vlaamse identiteit
waarden van het katholiek onderwijs
waardering van mens en persoon
waarheid
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“Geen politieke kleur meer”

“We reiken jaarlijks de Gouden Baksteen uit aan een persoonlijkheid of 
organisatie met bijzondere verdienste voor de bouwsector, zonder enige 
politieke voorkeur. Vroeger was dit anders, dan zaten we nog in de CVP-zuil. 
Maar dat stelt zich nu eigenlijk niet meer. Al doen we ons uiterste best om 
de deuren geopend te houden. Als sectororganisatie moeten we uiteindelijk 
lobbyen voor onze sector en met alle politieke partijen kunnen praten.”
luc PrOesMAns en JO Kusseneers, bouwunie

 “Christelijke grondwaarden, met grote mate van autonomie”

 “De grondwaarden van de publicaties die hier bij Halewijn verschijnen 
zijn katholiek evangelisch. Inhoudelijk redactioneel ligt daar de essentie. 
Maar de redacties zijn geen kerkelijke redacties, ze zijn niet zoiets is als his 
master’s voice. De redacties hebben een grote mate van autonomie.
In onze bladen komt het positieve sterk naar voor. De gewone pers brengt 
veeleer negatief nieuws bijvoorbeeld over de Islam. In onze media geven we 
een veel evenwichtiger en correcter beeld. Zelfs al zijn we katholiek, toch 
hebben we veel meer oog voor het positieve dat bij de moslims gebeurt en 
willen we daar correct over informeren.” 
TOOn OsAer, uitgeVerij HaLewijn

“Die waarden, die zitten hier mee in het behang”

“Unizo is geen katholieke organisatie. Er is echt geen proost meer die de 
vergadering begint met een gebed. Maar waardengedrevenheid is wel een 
genetisch kenmerk van de organisatie. We vertrekken vanuit algemeen 
humanistische waarden, met een bijzondere waardering van mens en 
persoon . Bijvoorbeeld ons ingaan tegen het winkelcentrum Uplace in 
Machelen sluit aan bij een waardenset op het vlak van mobiliteit, winkels, 
economie, samenleving, milieu... . Die waarden zitten hier bij Unizo in het 
behang. Dat dragen we over en dat maakt mensen enthousiast.” 
JAn bOulOgne, uniZo – Zo MagaZine
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Hij verricht onderzoek naar eigentijdse vormen van journalistiek. Daarbij ontwikkelt hij bijzondere 
aandacht voor digitale en sociale media, online journalistiek, informatieprocessen en journalistieke 

competenties.  Hij verzorgde hierover verschillende publicaties en lezingen.
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Prof. Dr. Michael Opgenhaffen  
(KU Leuven en KU Leiden)

Geen propaganda,  
wel framing

“Als journalistiek bestaat 
uit het informeren van 
mensen via een bepaald 
medium, dan brengen die 
niet-commerciële bladen 
wel degelijk journalistiek. 
Want mensen informeren, 
waarschuwen, duiding 
geven, ... : dat hoort er 
allemaal bij. In een interview 
over sociale media vertel ik 
voor een verenigingsblad 
hetzelfde als wat ik voor 
Gazet van Antwerpen of Het 
Nieuwsblad zou vertellen.

Bij de verenigingenpers 
gelden evenwel 
niet de begrippen 
neutraliteit, objectiviteit, 
onpartijdigheid. Ze hangen 
allemaal vast aan een 
bepaalde organisatie, 
levensschouwing, religie of 
dergelijke. 

Dit is meer organisatie- 
en bedrijfsjournalistiek, 

gestuurd vanuit een 
organisatie of vereniging. 
Dat heb je toch wel minder 
in de gewone pers, die 
druk om in een bepaalde 
richting iets te schrijven. Al 
is het historisch zo dat De 
Standaard wel wat andere 
waarden zal nastreven dan 
Het Laatste Nieuws en De 
Morgen. 

De deelnemers aan de vor-
mingen van de persacade-
mie zijn doorgaans mensen 
die verbonden zijn met 
een bepaalde organisatie, 
bijvoorbeeld iemand van 
Natuurpunt of van Boeren-
bond. Maar in mijn gesprek-
ken met hen als cursusgever, 
blijkt niet dat ze geremd zijn 
door bepaalde waarden of 
orders van bovenaf. Ze lopen 
ook niet achter op het vlak 
van bronnengebruik, digita-
lisering, en dergelijke. 

Ze zijn wel nogal verzuild 
maar niet meer in de zin 
van propaganda-achtig, al 
houden ze in het algemeen 
toch wel een bepaalde frame 
voor ogen. Er wordt allicht 
weinig gecensureerd omdat 
wie er voor schrijft allicht 
zelf de ideeën en het DNA 
van de vereniging uitade-
men. Die framing komt er 
dan vanzelf. 

In vergelijking met andere 
media, brengen ze geen 
nieuws noch hyper actuele 
info. Ze brengen meer 
achtergrondinfo en on-
derwerpen die minder tijds-
gebonden zijn. Dan maakt 
het vaak minder uit wanneer 
ze iets brengen. Maar door 
minder breaking nieuws te 
brengen is die info natuurlijk 
ook minder sexy dan wat de 
gewone pers brengt. En dan 
is het ook minder een must 
om gelezen te worden.”
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3. 
De niet-commerciële bladen  
in het tijdschriftenlandschap

“Grote” onbekende?

In dit gedeelte van het cahier trekken we de economische kaart. We schetsen de 
contouren van het Vlaamse tijdschriftenlandschap, en positioneren daarin de 
niet-commerciële bladen. Die blijken een groter stuk van de tijdschriftenmarkt te 
vormen dan velen vermoeden. 

De waardengedreven pers is niet zo maar in kaart te brengen. Zoals reeds vermeld 
in vorig hoofdstuk zou dit veronderstellen dat we bij elk tijdschrift zorgvuldig 
nagaan of maatschappelijke doelen er wel echt belangrijker zijn dan het 
financieel belang van particuliere eigenaars of aandeelhouders. 

Wel haalbaar en relevant is om de niet-commerciële pers in kaart te brengen. 
Die omvat vooral publicaties van “verenigingen zonder winstoogmerk” die over 
zowat de hele lijn uitdrukkelijk maatschappelijke doelen en daarbij horende 
waarden vooropstellen. 

Diversiteit in je brievenbus

Bij de focusgroepsgesprekken met lezers bleken de deelnemers maandelijks 
gemiddeld tussen de zes en de achttien verschillende, niet-commerciële 
tijdschrifttitels te ontvangen. Gemiddeld betrof dat een tiental tijdschriftentitels 
per persoon. Het “Wordle”-overzicht visualiseert een en ander. 

Een maand niet-commerciële tijdschrifttitels in de brievenbus,  
bevraagd bij de deelnemers aan de focusgroepsgesprekken
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Enerzijds merk je daarin de veelheid en verscheidenheid van de niet-
commerciële tijdschrifttitels die men zoal in de bus krijgt. Anderzijds stel je vast 
dat twee tijdschriften er uitspringen. Zowat elke stad of gemeente verspreidt 
in alle postbussen een gemeentelijk informatieblad, van veertiendaags tot 
driemaandelijks. Opvallend is ook de prominente aanwezigheid van Visie, het 
gemeenschappelijke tijdschrift van beweging.net (voorheen ACW), de Landsbond 
der Christelijke Mutualiteiten (CM) en het Algemeen Christelijk Vakverbond 
(ACV). Visie is met een tweewekelijkse periodiciteit en een oplage van 1,3 miljoen 
exemplaren het meest verspreide tijdschrift in Vlaanderen, bestemd voor alle 
gezinnen die lid zijn van CM en/of de ACV-arbeiderscentrales. 

Verschillende types

De periodieke pers kent verschillende types tijdschriften:
• Vakbladen -B2B-pers (business tot business): gericht op doelgroepen in 

specifieke vakgebieden
• Publieksbladen: vrij te koop voor het brede publiek
• Customer media: bedrijfsbladen, gericht op klanten
• Huis-aan-huisbladen: gratis verspreid naar een breed publiek
• Niet-commerciële bladen: ledenbladen en andere tijdschriften van 

socialprofit- en overheidsorganisaties

Tijdschriften vallen overigens niet altijd in één hokje onder te brengen. Een 
tijdschrift van een mutualiteit kunnen we net zo goed onder de noemer “customer 
media” als onder die van “niet-commerciële bladen” onderbrengen. Een tijdschrift 
van een beroepsfederatie, zoals bijvoorbeeld de Bouwunie, hoort hier zowel thuis 
bij de categorie vakbladen als bij de niet-commerciële tijdschriften. 

Pers- en communicatiewetenschappen besteden weinig aandacht aan 
ledenbladen en andere tijdschriften van socialprofit- en overheidsorganisaties.  
Het is ondergesneeuwd terrein.

Onder de radar: de niet-commerciële pers

De tijdschriftenmarkt in België is weinig overzichtelijk. Eerdere studies brachten 
met moeite de grote contouren in kaart. De auteurs van FlandersDC/UAMS 
maken daar geen geheim van bij hun mapping en bedrijfseconomische analyse 
van de creatieve industrieën in Vlaanderen:

“De diversiteit van de sector (dagblad- en periodieke pers, nvdr), evenals de 
onaangepaste financiële statistieken hebben deze opdracht zodanig bemoeilijkt dat het 
een haast onmogelijke taak is om eenduidige cijfers te kunnen poneren.”
(Schrauwen, Demol, Van Andel en Schramme, 2014)
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Ze berekenden dat in 2010 de omzet van de dagblad- en periodieke pers rond 
de 3 miljard euro lag. In 2010 telde deze sector om en bij de 800 werkgevers, 
en werkten er grosso modo 8.200 medewerkers en 3.300 zelfstandigen. 
Ongeveer 5.900 van die 8.200 medewerkers waren aan de slag in een dag- of 
weekbladuitgeverij. 

Maar deze aantallen zijn onderschat en geven alvast niet de realiteit weer voor 
de tijdschriftensector. Want de onderzoekers van Flanders DC/UAMS hielden bij 
hun cijferwerk weinig of geen rekening met de niet-commerciële pers. 

Ze deden een beroep op officiële gegevens die horen bij de NACE-BEL code 
58.140: “uitgeverijen van tijdschriften, revues en andere periodieken die minder 
dan vier maal per week gepubliceerd worden, met inbegrip van reclamebladen en 
streekkranten, en die zowel in gedrukte als in elektronische vorm, alsook via het 
internet, gepubliceerd kunnen worden”. NACE is een officiële Europese lijst van 
activiteitsomschrijvingen. NACE wordt door de RSZ en de ondernemingsloketten 
gebruikt om bedrijven in sectoren in te delen.
Maar er vallen maar zeer weinig uitgevers van niet-commerciële bladen onder 
deze NACE-code. Zo is enkel bij bedrijven als Averbode en Halewijn (uitgever van 
o.a. Kerk&Leven) uitgeven de hoofdactiviteit. 

Socialprofit organisaties zoals mutualiteiten, vakbonden, beroepsfederaties, 
de vele kleine en grote verenigingen in Vlaanderen… geven ook allemaal 
tijdschriften uit. Maar het uitgeven van tijdschriften is bij deze organisaties 
doorgaans niet meer of niet minder dan een nevenactiviteit. Dat maakt dat 
informatie van deze organisaties niet opgenomen is onder die bewuste NACE-
BEL code 58.140.  Er zit dus nog heel wat uitgeverij-activiteit verborgen in de 
activiteiten van organisaties die bijvoorbeeld vallen onder de NACE-BEL codes 
94.110 (bedrijfs- en werkgeversorganisaties), 94.120 (beroepsorganisaties), 
94.200 (vakverenigingen), 94.910 (religieuze organisaties), … . Het zou een zeer 
diepgaande en complexe studie vergen om uit te vissen over hoeveel banen en 
over hoeveel omzet het precies gaat in de niet-commerciële tijdschriftensector.

Prominent in het tijdschriftenlandschap

Weinig bekend is het gegeven dat een meerderheid van de tijdschriftenmarkt 
wordt ingenomen door die niet-commerciële bladen: tijdschriften van 
socialprofit organisaties, verenigingen, overheidsinstellingen, … . 

Uit interne documenten van bpost blijkt dat in de periode 2007-2011 bpost 
gemiddeld 330 miljoen tijdschriften per jaar bezorgde.  Bpost maakt hierbij 
zelf een onderscheid tussen 58% “tijdschriften zonder winstoogmerk” en 42% 
“commerciële tijdschriften”. 
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Het is markant dat de onderzoekers van Flanders DC/UAMS de markt voor 
tijdschriften slechts aanduiden als een “totaal van meer dan 250 titels” 
(Schrauwen e.a., 2014). Want het zijn er véél meer. Alleen de leden van 
uitgeversfederatie UPP produceren om en bij de 700 tijdschrifttitels, al bevatten 
die tevens de Franstalige tijdschriften.
We komen zelf tot een grootteorde van een 500 tijdschrifttitels in Vlaanderen, die 
via hun uitgever/bedrijf/organisatie lid zijn een of andere beroepsfederatie. Voor 
die telling baseren we ons op ledeninfo van Medianetwerk Plus en op wat aan 
titels terug te vinden is op de websites van CIM, UPP, PUB en ThePress/Febelmag. 
We houden daarbij ook rekening met het gegeven dat uitgeverijen soms van meer 
dan één beroepsfederatie lid zijn. 

Bpost maakt in een intern document gewag van 24.000 tijdschrifttitels 
(printmedia) in heel België, zonder onderscheid te maken tussen commerciële 
en niet commerciële publicaties. Als we die 24.000 Belgische tijdschrifttitels 
plaatsen tegenover de via de uitgeversfederaties bekende 500 tijdschriftentitels 
in Vlaanderen, maakt dit dat er alleen al in Vlaanderen duizenden titels 
helemaal onderbelicht blijven. Het zijn de ledenbladen van de vele honderden 
hoofdzakelijk kleine en middelgrote verenigingen die Vlaanderen rijk is, en 
die geen lid zijn van een uitgeversfederatie. Deze groep van niet geassocieerde 
tijdschriften -vaak geheel of gedeeltelijk gerealiseerd door vrijwilligers- blijft 
quasi helemaal onder de radar. Dat geldt ook voor de tijdschriften die de 

De tijdschriftenmarkt: kerncijfers

+/- 330.000.000 verspreide tijdschriften  
per jaar (bpost, 2012),  
waarvan +/- 138.600.000 exemplaren  
commerciële pers (42%)
en +/- 191.400.000 exemplaren  
niet commerciële pers (58%)

+/- 24.000  
commerciële en niet-commerciële 
tijdschrifttitels in België (bpost, 2012) 
waarvan +/- 13.000 titels in Vlaanderen 
(eigen berekening op basis van Nl/
Fr verhouding bij de leden van de 
uitgeversfederaties)

+/- 500 
Nederlandstalige tijdschriften, via hun 
uitgeverij/organisatie  
lid van de beroepsfederaties ThePPress, UPP 
en/of VUKPP (2014)

+/- 100  
Nederlandstalige tijdschriften, uitgegeven via 
leden van VUKPP/Medianetwerk Plus (2014)

Duizenden tijdschrifttitels van 
overheidsinstellingen, verenigingen, clubs, 
bedrijven, … blijven hier onder de radar

Commercieel
42%

Niet-commercieel
58%
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verschillende, voornamelijk lokale en regionale overheden verspreiden, met 
inbegrip van de gemeentelijke informatiebladen. 
Alleen al het KADOC (Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, 
Cultuur en Samenleving van de KULeuven) rapporteerde in haar jaarverslag van 
2013 de aanwezigheid van 1.595 “lopende tijdschrifttitels” in haar archief: 511 
gedrukte en 1084 online tijdschriften. 

De tijdschriftensector is groot, héél groot als we de niet-commerciële bladen 
meenemen in de landschapstekening. Ze maken de meerderheid uit in dit 
tijdschriftenlandschap.

Commercieel en niet-commercieel

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) publiceert regelmatig richtcijfers 
en evoluties met betrekking tot de vanuit deze instelling gevolgde tijdschriften. 
De berichtgeving hierover in zowel media als vakpers biedt evenwel een begrensd 
en onvolledig beeld van het tijdschriftenlandschap in Vlaanderen. Ook het 
referentiewerk “Media in beweging” (Musschoot en Lombaerts) baseert zich voor 
het in kaart brengen van het tijdschriftenlandschap louter op deze CIM-cijfers. 

Doordat de niet-commerciële bladen doorgaans beperkt of niet afhankelijk zijn 
van reclame-inkomsten, nemen ze weinig advertenties op, waardoor ze niet in de 
CIM-cijfers voorkomen. 
Dat brengt dergelijke bladen zelden of nooit in de belangstelling. En dat hield hen 
tot nu toe behoorlijk onzichtbaar in het tijdschriftenlandschap, op Kerk&Leven 
en De Bond na. 

De vele bladen van kleinere organisaties vormen door hun beperkte oplages 
(<10.000 ex.) de kleinste spelers in het kleurrijke tijdschriftenlandschap. Maar 
ook aan de andere kant van het oplagespectrum vinden we prominent niet-
commerciële bladen terug.  

Visie, Klasse en S-Magazine

In weerwil van wat hierover regelmatig in de media en de vakpers komt, zijn 
het niet Dag Allemaal en Libelle die in Vlaanderen qua oplage “de grootste”  
tijdschriften zijn, al zijn ze dat samen met VAB Magazine natuurlijk wel in het 
commerciële bladencircuit. 

Als we kijken naar de tijdschriften waarvan de oplage ons bekend is, 
stellen we vast dat acht van de tien qua oplage “grootste” tijdschriften 
bij de niet-commerciële bladen horen. De tijdschriften van de twee 
automobilistenorganisaties (VAB en Touring) bevinden zich wat in het 
grensgebied tussen commerciële en niet-commerciële pers. Gezien de aard 
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van hun hoofdactiviteiten (pechverhelping, reizen) catalogeren we ze bij de 
commerciële pers. 
Als we de oplageranking verruimen naar een top 50 dan blijken daarin 27 niet-
commerciële tijdschriften te staan. 

De qua oplage grootste tijdschriften in Vlaanderen zijn Visie (beweging.net/CM/
ACV) met 1.300.000 exemplaren, Klasse voor Ouders (Vlaamse overheid) met 
700.000 exemplaren, en S-Magazine (Socialistische Mutualiteit) met een oplage 
van 503.700 stuks.  

De grootste publieksdekking vinden we bij de tijdschriften van mutualiteiten en 
vakbonden alsook bij de onderwijsbladen van de Vlaamse overheid. Ze worden 
gevolgd door Kerk&Leven en door de bladen van grote ledenverenigingen als De 
Gezinsbond en OKRA. 

De in dit cahier gepubliceerde oplagecijfers inventariseerden we op basis van in 
mei-juli 2014 publiek toegankelijke bronnen.  De door ons opgemaakte tabellen 
zullen ongetwijfeld hier of daar een lacune bevatten: niet alle tijdschriften maken 
hun oplagecijfers bekend of kwamen in ons gezichtsveld. Onze kaart van het 
Vlaamse tijdschriftenlandschap kan daardoor weliswaar niet volledig zijn, maar 
ze is alvast een stuk meer uitgewerkt dan de klassieke mapping op basis van enkel 
de CIM-cijfers.

De meeste informatie vonden we op de websites van de CIM, The Ppress , de UPP 
en PUB. Alleen de CIM-cijfers bieden enige garantie op correctheid. The Ppress-, 
UPP-en PUB-websites geven beperkte fiches met informatie die hen verstrekt is 
door de tijdschriften. Deze vermelden tevens de oplage. Die informatie brengt 
vaak afgeronde cijfers en wordt niet continu up to date gehouden. Dat maakt 
dat -gezien de algemeen dalende oplagetrend in de tijdschriftenmarkt- de reële 
cijfers bij velen in realiteit lager liggen dan vermeld. Bij wijze van steekproef 
checkten we dat bij een tiental tijdschriften, waarbij snel bleek dat de werkelijke 
oplagecijfers medio 2014  10 à 20% lager liggen dan wat hierover in de publiek 
toegankelijke bronnen aangegeven is. Die nuance stelt evenwel de dominante 
positie van de niet-commerciële bladen niet ter discussie: ze vormen een 
meerderheid in het Vlaamse tijdschriftenlandschap.  

We werken in onze tabellen met oplagecijfers. Het beeld zou in zekere mate 
anders zijn, indien we konden beschikken over het lezersbereik van deze bladen 
(de LLP of Lezers Laatste Periode, zoals in de rapporten van de CIM). We konden 
bij zes uitgevers van Medianetwerk Plus eigen lezersonderzoeken en/of CIM-
rapporten inkijken. Daaruit leren we dat het lezersbereik zeer variabel is: van 
tijdschriften met gemiddeld zelfs net niet eens één lezer per verspreid exemplaar 
tot en met bladen waarvan elk exemplaar door gemiddeld twee personen gelezen 
wordt. 
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De top 50 in het Vlaamse tijdschriftenlandschap 

Momentopname op basis van publiek beschikbare cijfers mei-juni 2014. 
Opgelet: enkel de CIM-cijfers bieden enige zekerheid omtrent de correctheid van 
de oplagecijfers. 
Excl. De Zondag, huis-aan-huis-bladen en insert magazines in dagbladen.
Excl. de tijdschriften van provincies, steden en gemeenten.
Excl. de tijdschriften van provincies, steden en gemeente, of andere bladen die 
zich beperken tot een geografische deelregio.

In het rood: niet-commerciële pers
In het zwart: commerciële pers
Met *: tijdschriften van leden Medianetwerk Plus

Tijdschrift Oplage Bron

1. Visie* (beweging.net/CM/ACV) 1.300.000 UPP

2. Klasse voor Ouders (Vlaamse overheid) 700.000 UPP

3. S-Magazine (Social. Mutualiteit) 503.700 UPP

4. Dag Allemaal 382.206 CIM

5. Ons Recht* (LBC-NVK) 320.000 bevestigd door uitgever

6. VAB Magazine 300.404 CIM

7. De Nieuwe Werker (ABVV) 300.000 PUB

8. Kerk&Leven* 280.085 CIM

9. De Bond (Gezinsbond) 276.483 CIM

10. Profiel (Onafhankelijke Ziekenfondsen) 253.000 UPP

11. Libelle 244.687 CIM

12. CM.be* (CM) 200.000 vermeld op website

13. Maks (Vlaamse overheid) 200.000 UPP

14. Klasse voor Leraren (Vlaamse overheid) 190.000 UPP

15. Touring Explorer (nl) 187.211 CIM

16. OKRA Magazine 162.574 CIM

17. Story 157.334 CIM

18. Humo 153.210 CIM

19. Test-Aankoop 151.000 UPP

20. Nest (fr+nl) 149.017 CIM

21. Budget en Recht 147.000 UPP

22. Gezond Thuis (Wit-gele Kruis) 146.000 PUB
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23. Teveblad 144.164 CIM

24. Yeti (Vlaamse overheid) 134.000

25. Plus Magazine (nl + fr) 132.656 CIM

26. TV Gids Primo 129.060 CIM

27. TV Familie + Blik 122.233 CIM

28. Flair (nl) 120.289 CIM

29. Vrijuit (ACLVB) 120.000 PUB

30. Knack Magazine/Weekend 114.320 CIM

31. Goed Gevoel België 105.942 CIM

32. MO Magazine 101.985 CIM

33. Zonnekind/Bonjour* (Averbode) 100.000 bevestigd door uitgever

34. Vrouwen met Vaart* (KVLV) 99.214 CIM

35. Tribune (ACOD) 98.000 UPP

36. Natuur.blad (Natuurpunt) 91.000 UPP

37. Fedra (federale overheid) 88.000 PUB

38. Feeling 87.725 CIM

39. Bozar agenda 77.411 CIM

40. Vitaya 75.731 CIM

41. Objectief en Gezond (Vl. Neutr. 
Ziekenfonds) 72.000 PUB

42. Buiten* (Landelijke Gilden) 70.500 bevestigd door uitgever

43. Ampersand (CD&V) 70.000 PUB

44. Zonnestraal/Dauphin* (Averbode) 68.000 bevestigd door uitgever

45. Brieven aan jonge ouders (Gezinsbond) 67.700 CIM

46. Femma* 67.140 CIM

47. Zoo (Zoo Antwerpen) 65.000 PUB

48. SportVoetbalMagazine (nl+fr) 64.628 CIM

49. Joepie 63.192 CIM

50. Libelle Lekker 61.859 CIM

* leden Medianetwerk Plus  
   (voorheen VUKPP)

43



De top 50 bij de niet-commerciële tijdschriften in Vlaanderen

Momentopname op basis van publiek beschikbare cijfers mei-juni 2014. 
Enkel de CIM-cijfers bieden enige zekerheid omtrent de correctheid van de 
oplagecijfers. 
Excl. de tijdschriften van provincies, steden en gemeenten. 
Excl. de tijdschriften van provincies, steden en gemeente, of andere bladen die 
zich beperken tot een geografische deelregio.

In het rood: tijdschriften van leden Medianetwerk Plus
In het groen: overheidsbladen

Tijdschrift Oplage Bron

1. Visie (beweging.net/CM/ACV) 1.300.000 UPP

2. Klasse voor Ouders 700.000 UPP

3. S-Magazine (Social. Mutualiteit) 503.700 UPP

4. Ons Recht (LBC-NVK) 320.000 vermeld op website

5. De Nieuwe Werker (ABVV) 300.000 PUB

6. Kerk&Leven 280.085 CIM

7. De Bond (Gezinsbond) 276.483 CIM

8. Profiel (Onafhankelijke Ziekenfondsen) 253.000 UPP

9. CM.be (CM) 200.000 vermeld op website

10. Maks 200.000 UPP

11. Klasse voor Leraren 190.000 UPP

12. OKRA Magazine 162.574 CIM

13. Gezond Thuis (Wit-gele Kruis) 146.000 PUB

14. Yeti 134.000 UPP

15. Vrijuit (ACLVB) 120.000 PUB

16. MO Magazine 101.985 CIM

17. Vrouwen met Vaart (KVLV) 99.214 CIM

18. Tribune (ACOD) 98.000 UPP

19. Natuur.blad (Natuurpunt) 91.000 UPP

20. Fedra (federale overheid) 88.000 PUB

21. Bozar agenda 77.411 CIM
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22. Objectief en Gezond (Vl. Neutr. 
Ziekenfonds) 72.000 PUB

23. Buiten (Landelijke Gilden) 70.500 bevestigd door uitgever

24. Ampersand (CD&V) 70.000 PUB

25. Brieven aan jonge ouders (Gezinsbond) 67.700 CIM

26. Femma 67.140 CIM

27. Zoo (Zoo Antwerpen) 65.000 PUB

28. Brussel Deze Week 60.727 CIM

29. Vlaamse Wielrijder en Biker (VWB) 57.500 PUB

30. Raak (KWB) 55.000 vermeld in tijdschrift

31. UZ Magazine (UZ Leuven) 55.000 UPP

32. Davidsfonds Cultuurmagazine 54.000 CIM

33. ZO Magazine (Unizo) 53.000 bevestigd door uitgever

34. Botsing (Gezinsbond) 51.257 CIM

35. Weliswaar 51.241 CIM

36. Objectief (Neutraal Ziekenfonds) 50.000 UPP

37. Maczima (CM-Ziekenzorg) 45.000 UPP

38. Brandpunt (COC) 42.000 bevestigd door uitgever

39. Basis (Christelijk Onderwijzersverbond COV) 40.000 bevestigd door uitgever

40. Pasar 37.348 CIM

41. 13 (Vlaamse overheid) 37.000 vermeld op website

42. Nieuw-Vlaams Magazine (NVA) 36.000 PUB

43. Vrij Ondernemen (Lib.Verbond Zelfst.) 36.000 PUB

44. KU Leuven Campuskrant 35.000 vermeld op website

45. VokaTribune 30.500 PUB

46. Neos Magazine 30.250 CIM

47. MarkantMagazine 28.118 CIM

48. Mens en Vogel (Vogelbescherming) 28.000 PUB

49. Diabetes Info 25.170 UPP

50. Gezond op stap (Aktivia) 25.000 PUB
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Dalende trend?

Het is een bekend fenomeen dat de afgelopen jaren de meeste commerciële 
tijdschriften een gevoelige oplagedaling kenden. Redenen hiervoor zijn dat 
meer en meer mensen hun informatie gratis online vinden, en er sprake is van 
ontlezing/anders lezen. 

Ook bij de niet-commerciële tijdschriften toont die dalende oplagetrend zich, zij 
het niet over de hele lijn en aan een trager tempo. Gevraagd naar de evolutie van 
de afgelopen tien jaar, maakt 61% van de bevraagde leden van Medianetwerk Plus 
gewag van een oplagedaling. 

Bij de ledenbladen (zoals bijvoorbeeld Visie, Femma, OKRA Magazine en ZO-
Magazine van Unizo) evolueert de oplage mee met het aantal leden van de 
organisatie. In de praktijk kan de ene organisatie vooruit gaan qua ledenaantal en 
bijhorende tijdschriftoplage. Bij een andere vereniging kan zich het omgekeerde 
voordoen met een afname van het aantal leden en dito ontvangers van hun 
tijdschrift. 
Bladen die het moeten hebben van betalende abonnees, zoals Kerk&Leven, 
kennen net zoals de commerciële bladen een dalende tendens in oplage en 
bereik. Dat leren we zowel uit de interviews met diverse socialprofit uitgevers als 
uit de online enquête bij de leden van Medianetwerk Plus.  

Gezien Medianetwerk Plus vanuit haar VUKPP-oorsprong christelijk 
geïnspireerde uitgevers kent, is het interessant te bestuderen wat er binnen het 
Leuvens studie- en documentatiecentrum KADOC aan informatie over deze 
tijdschriften terug te vinden is. Gebaseerd op de jaarverslagen van KADOC tussen 
2006 en 2013, aangevuld met opgevraagde gegevens voor 2013, zien we dat het 
aantal titels van gedrukte tijdschriften geleidelijk een lichte stijging kent tot in 
2012: van 673 (2006) naar 712 titels (2012). Maar in 2013 toont zich voor het eerst 
een daling, naar 511 titels. In de periode 2006-2012 steeg het aantal door KADOC 
bijgehouden online tijdschrifttitels van 425 tot 1250, met een daling tot 1084 in 
2013. Volgens KADOC geeft dit maar gedeeltelijk de realiteit weer, gezien men er 
moeilijk echt àlle elektronische nieuwsbrieven van organisaties en uitgevers kan 
detecteren en archiveren.
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geleidelijke tot  
sterke oplagestijging 

 11%

min of meer  
status quo 

28%
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oplagedaling 
61%

Oplage-evolutie  
tijdschriften van de uitgevers  

van Medianetwerk Plus,  
periode 2004-2014 (n=36)

Evolutie in het aantal +/- christelijk en religieus geïnspireerde tijdschrifttitels, 
geïnventariseerd bij KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie,  

Cultuur en Samenleving (KU Leuven). 
Gebaseerd op vnl. KADOC-jaarverslagen 2006-2013. 
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De uitgeverijen van Medianetwerk Plus in het tijdschriftenlandschap:

Indicatieve gegevens, voornamelijk gebaseerd op de online bevraging bij de leden van 
Medianetwerk Plus

• Medio 2014 groepeerde Medianetwerk Plus 60 uitgeverijen.

• Bijna alle uitgevers die lid zijn van Medianetwerk Plus hebben het vzw-statuut, op 
enkele NV’s,  BVBA’s en feitelijke verenigingen na. 

• Meer dan de helft van de tijdschrifttitels van Medianetwerk Plus uitgevers heeft 
een oplage van minder dan 10.000 exemplaren. De andere helft bevindt zich 
voornamelijk in het brede spectrum tussen 10.000 en 100.000 exemplaren. Vijf 
bladen hebben een oplage tussen de 100.000 en de 1.300.000 exemplaren. 

• In de top 50 van het Vlaamse tijdschriftenlandschap zijn er 9 bladen van 
Medianetwerk Plus uitgevers. 

• In de top 50 van niet-commerciële bladen in Vlaanderen  zijn dat er 14.

• Op basis van de online enquête bij de uitgevers van Medianetwerk Plus schatten 
we het aantal tijdschriftmedewerkers in loondienst samen met zelfstandige 
journalisten er op een groep van 600 à 900 personen. Bij socialprofit organisaties 
werken bovendien heel wat vrijwilligers en andere dan de puur redactionele 
personeelsleden mee aan redactie, fotografie en administratie. Dat gaat over 
duizenden extra mensen, die hier niet mee in rekening zijn gebracht. Alleen al 
Kerk&Leven doet een beroep op bijna 2000 vrijwilligers. 
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Inkomsten vooral via abonnees en leden

Anders dan bij commerciële bladen, waar advertenties een prominente rol spelen 
in de inkomstenstructuur, halen niet-commerciële bladen hun financiën vooral 
uit lidmaatschapsbijdragen, eigen middelen en abonnementsgelden. 

Advertenties zijn er goed voor gemiddeld  11% van de inkomsten. Tijdschriften 
met grote oplage (+100.000) doen gevoelig meer een beroep op eigen middelen 
(incl. lidgelden), en minder op abonneegelden.

Ongeveer de helft van de Medianetwerk Plus tijdschriften biedt geen ruimte 
aan advertenties. Bij slechts 1 op 10 kan in principe zowat iedereen adverteren. 
Als de uitgevers van Medianetwerk Plus in hun tijdschriften advertentieruimte 
aanbieden,  stellen ze daar doorgaans grenzen aan: uit ethische overwegingen en/
of door geen advertentieruimte toe te staan concurrerende bedrijven. 

Advs-onbegrensd 
11%

Geen  
advertenties 

52%

Enkel advs  
van leden/partners 

5%

Advs-begrensd 
32%

Omgang met advertenties  
bij de tijdschriften van de leden  
van Medianetwerk Plus (n=26).
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Kostenstructuur

De kostenstructuur van de Medianetwerk Plus bladen geeft aan dat van de 
totaalkost gemiddeld 17% personeelskosten betreft. Zowat de helft van de 
bevraagde uitgevers zag die loonkost in de loop der jaren ook gevoelig toenemen. 

Pre-press en druk nemen ongeveer 1/3 van de kosten in beslag. De overige 
kosten zijn verdeeld over het inhuren van freelancers, distributie en diverse 
werkingskosten.  
Tijdschriften met kleine oplage (< 10.000 ex.) besteden een groter deel van hun 
budget aan freelancers en drukkosten.
Bij de qua oplage grote en zeer grote tijdschriften neemt de distributiekost een 
veel groter aandeel in dan de kostenstructuurgrafiek doet vermoeden. 

Personeel 
17%

Freelancers 
27%

Pre-Press 
5%

Druk 
28%

Distributie 
14%

Diverse werking 
9%

Gemiddelde kostenstructuur  
bij de bij de tijdschriften van de leden  

van Medianetwerk Plus (n=26). 
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Inzet van verschillende profielen

Het productieproces bij de uitgevers van al dan niet commercieel gerichte 
bladen is heel gelijklopend. En net zoals bij de commerciële pers kennen de niet-
commerciële collega’s een behoorlijke taakverdeling met bijhorende functies en 
competentieprofielen.

Hoewel het doorgaans medewerkers in loondienst betreft, doen de uitgevers 
van Medianetwerk Plus toch ook regelmatig een beroep op free lancers 
en vrijwilligers. Die vind je vooral terug bij het grafische werk, fotografie, 
redactiewerk en advertentiewerving. 

Gigant in de schaduw

Uit onze terreinverkenning blijkt dat de niet-commerciële bladen meer dan de 
helft van het Vlaamse tijdschriftenlandschap uitmaken. Eigen bevindingen op 
basis van een inventarisatie van oplages bevestigen daarmee de cijfers van bpost. 

Ons verkennend onderzoek wijst uit dat de niet-commerciële pers in Vlaanderen 
goed is voor een paar duizend jobs en een omzet van honderden miljoenen euro’s. 
Preciezer kunnen we dit helaas niet formuleren: dat vergt een omvattender 
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Bestaande functies bij de tijdschriften van Medianetwerk Plus (n=35)
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onderzoek om een en ander meer in detail in kaart te brengen, en tot exactere 
cijfers te komen. 

De niet-commerciële pers is een gigant in de schaduw. Men spreekt er hoogst 
zelden over in wetenschappelijke literatuur, vakpers of medianieuws. Dat creëert 
bij velen de foute indruk dat de niet-commerciële pers slechts een speler in de 
marge is. Dat is het inderdaad indien men de niet-commerciële tijdschriften 
louter bekijkt vanuit een adverteerdersstandpunt, want dit soort bladen biedt 
maar in beperkte mate reclameruimte. Maar het is niet correct om het al dan niet 
opnemen van advertenties als hoofdcriterium te gebruiken bij het bepalen van 
wat al dan niet periodieke pers is. Dat verdoezelt het belang van de duizenden 
niet-commerciële tijdschriften en hun miljoenen lezers. 
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Waardenjournalistiek of 
visiejournalistiek?

 “De organisatiebladen, is 
dat journalistiek of is het 
een vorm van een lobbying? 
Want daar gaat het om: 
belangenbehartiging van 
een organisatie of een sector, 
in een eigen format. Deze 
verenigingsbladen komen 
op hun beurt ook terecht 
op desks van de gewone 
persredacties,  in de hoop 
daar enige aandacht te 
trekken. Is dat journalistiek? 
Indien ja, dan is het blad van 
Coca Cola ook journalistiek. 
Dan gaat dit sterk richting 
bedrijfsjournalistiek, maar 
vanuit een aantal instituties. 
Dat blijft hoe dan ook voor 
een deel nog ideologisch 
onderbouwd. Net zoals 
dat ook geldt voor hun 
internetmedia.

Je kan grosso modo drie 
types bladen onderscheiden: 

1° Kwaliteitsbladen
2° Mainstream bladen
3° Verenigingsbladen. 

Die verenigingsbladen 
hebben wel degelijk een 
eigen agenda, iets wat de 
traditionele media zich niet 
kunnen veroorloven: die 
moeten minstens de indruk 
van onafhankelijkheid geven. 

Als het de bedoeling is 
om via je tijdschrift visie 
en standpunten van jouw 
organisatie te promoten, 
dan strookt dat niet met de 
traditionele journalistiek: die 
is gefundeerd op klassieke 
journalistieke waarden en 
commerciële logica.

Deze pers dient dus andere 
doelen en heeft een 
eigen maatschappelijke 
positionering. Het is 
belangrijk dat ze er is: 
we moeten dit niet gaan 
verketteren. Het is 
belangrijk om de ideeën van 
die organisaties kenbaar te 
maken via journalistieke 
formats.

Die bladen bieden 
ook informatieve 
dienstverlening naar 
het publiek. Maar is dat 
dan journalistiek? Als je 
journalistiek al te eng gaat 
definiëren valt er heel 
veel buiten: dan hoort er 
bijvoorbeeld ook geen 
lifestyle journalistiek meer 
bij.  Als je journalistiek 
evenwel reduceert tot 
louter het hanteren van 
journalistieke technieken, 
dan valt dit type tijdschriften 
er wel min of meer in.

Aansluitend geldt hier de 
commerciële logica van 
de bedrijfsjournalistiek. 
Ben je klant? Dan krijg je 
vanzelf ons tijdschrift.  Zoals 
vroeger bij de socialistische 
pers: als je lid werd kreeg 
je vanzelf allerlei bladen en 
drukwerkjes. Dit komt niet 
overeen met interesses en 
informatiebehoeften van de 
ontvangers. Maar als mensen 
vooraf moeten laten weten of 
ze al dan niet geïnteresseerd 
zijn, dan vrezen dergelijke 
organisaties dat ze hun 
eigen wapens afgeven.  Een 
blad als Kerk&Leven heeft 
wat dat betreft een andere 
publieksband dan Visie 
(beweging.net). Want voor 
Kerk&Leven moet je betalen 
terwijl Visie vanzelf hoort bij je 
lidmaatschap van CM of ACV.

Zijn dit waardengedreven 
tijdschriften? Maar dan 
toch louter met hun eigen 
waarden als enige waarheid. 
Je kan hier zeker geen naam 
als “waardenjournalistiek” 
aan koppelen, maar 
bijvoorbeeld wel “visie-
journalistiek”, vanuit de 
eigen organisatie.”



4. 
Periodieke pers als 
communicatieinstrument  
voor middenveldorganisaties

Vlaanderen heeft een breed middenveld, met een groot aantal zeer diverse 
organisaties en verenigingen. Gedrukte en digitale tijdschriften hebben een 
prominente rol in hun communicatiewerking. 

Communicatiedoelen: waarom nog tijdschriften maken?

De periodieke uitgaven van de vele socialprofit organisaties in Vlaanderen 
hebben er hun eigen rol in de communicatiewerking. De communicatie staat 
er ten dienste van de organisatie als zender en van de leden/abonnees als 
ontvangers. Het gaat om belangenbehartiging vanuit een door de organisatie 
vooropgestelde set van maatschappelijke doelen en waarden. 

Om die belangenbehartiging communicatief te realiseren onderscheiden we vijf 
hoofddoelen, die elk nog eens op te splitsen zijn in subdoelen: 

1. Bekendheid & imagovorming (branding)
-  Aandacht trekken
-  Behoud tot toename van bekendheid van organisatie, ideeëngoed, 

diensten en producten, specifieke activiteiten
-  Imagovorming van de organisatie (hoofdmerk) of van onderdelen 

ervan (submerken)

2. Informeren
-  Informatie beschikbaar hebben voor wie er naar zoekt (passieve 

openbaarheid)
-  Actief informeren van de doelgroepen (actieve openbaarheid)
-  Kwaliteitsvolle informatie bieden: correct, evenwichtig, 

overzichtelijk, verstaanbaar 

3. Werven
-  Ledenwerving & ledenbehoud
-  Werving van deelnemers aan activiteiten / van cliënten voor diensten
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4. Beïnvloeden
- Agendasetting bij pers, beleidsmakers en publiek
- Beïnvloeden van houding 
- Beïnvloeden van gedrag

5. Gemeenschapsvorming
- Interactiviteit genereren
- Betrokkenheid & samenhorigheid creëren
- Mobiliseren

Bij de online bevraging bij de leden van Medianetwerk Plus zien we veel van 
deze doelen terugkomen. Het hoofddoel van de meeste tijdschriften betreft 
het “informeren”: basisinformatie en duiding bieden.  Maar ook het element 
“gemeenschapsvorming” scoort goed: het versterken van betrokkenheid en 
gemeenschapsgevoel.  Het “snel inspelen op de actualiteit” zien de uitgevers een 
stuk minder als een hoofddoel. Dat ligt wat voor de hand gezien uitgaven met een 
lagere frequentie te laat verschijnen om snel op actualiteit in te kunnen gaan. 

helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord volledig akkoord

Communicatiedoelen bij de tijdschriften van VUKPP-leden (n=25)
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Nederlands onderzoek (Kleijn, 2008) geeft aan dat dergelijke tijdschriften bij veel 
(hoewel niet bij alle) lezers aanleiding geven tot een positieve beeldvorming over 
de organisaties en bedrijven die deze bladen uitgeven. 

De niet-commerciële tijdschriften vullen de “gewone” pers aan met hun eigen, 
complementaire verhaal. Thema’s die moeilijk in de gewone pers aan bod 
komen (solidariteit, armoede, religie, socio-cultureel werk, …), kunnen de 
verenigingsbladen bij wijze van eigen “priming” zelf een stuk prominenter aan 
bod brengen. Denkpatronen die journalisten in de klassieke persmedia hanteren, 
kunnen organisaties in hun eigen gedrukte en digitale kanalen doorbreken. 
Ze kunnen er zelf aan framing doen en alternatieve referentiekaders bieden 
waarbinnen de lezers maatschappelijke issues kunnen interpreteren.  

De organisatie- en verenigingsbladen spelen daardoor een belangrijke aanvullende 
rol in een democratische samenleving.  Daarbij wéét het publiek wie de zender van 
deze informatie is, en kunnen de lezers vooraf veronderstellen dat de informatie 
gebracht wordt vanuit een bepaald belangenbehartigend denkkader. 

Plaats in de communicatiemix

Elk bedrijf of elke organisatie beschikt potentieel over een grote diversiteit aan in 
te zetten communicatiekanalen. Je kan je afvragen of de doorgaans arbeids- en 
kostenintensieve periodieke tijdschriften, gedrukt of digitaal, dan nog wel zinvol 
zijn. Wat is de meerwaarde van die bladen?

Kwaliteitsvolle communicatie veronderstelt dat een organisatie haar mix van 
content en communicatiekanalen zo realiseert dat ze zowel tegemoet komt 
aan de informatiebehoeften van de lezers als aan de informeringsnoden van de 
organisatie/uitgever. Daartoe heb je zowel pull- als push-kanalen nodig. 

Voor organisaties die periodieken uitgeven vormen deze een prominent “push-
kanaal”. Push en pull zijn vertrouwde begrippen in het communicatievak. Pull-
kanalen zijn de communicatiemedia waar je afhankelijk bent van het initiatief 
van het publiek om zelf actief informatie te zoeken en die informatie uit een 
communicatiekanaal te “trekken” (pull). Een website of een loket zijn typische 
voorbeelden van pull-kanalen: het publiek beslist zelf om er naartoe te gaan en er 
al dan niet gericht informatie “uit te halen”. 
Als je als organisatie zelf actief wilt informeren, duiding geven, mobiliseren… 
heb je nood aan push-kanalen: de communicatie-instrumenten die je zelf 
rechtstreeks aan je lezers bezorgt, zonder dat je afhankelijk bent van het eigen 
initiatief van die lezers. En dan zijn periodieke publicaties uitstekende kanalen. 
In principe kunnen ook sociale media dat zijn, maar dan ben je afhankelijk van 
de bereidheid van je publiek om bijvoorbeeld je Twitter- of Facebookpagina te 
volgen. De gewone persmedia (radio, televisie, gedrukt) vormen net zo goed 
push-kanalen naar een ruim publiek, maar dan ben je als organisatie alweer 
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afhankelijk van de bereidheid van journalisten om net ook jouw informatie te 
selecteren in hun nieuwsgaring. Bovendien heb je dan niet in de hand welke 
informatie ze brengen, en op welke manier ze dat doen. 

Een tijdschrift biedt overigens op zichzelf geen garantie dat het als push-kanaal 
ook écht bekeken en gelezen wordt. Want hier geldt die andere vakterm, 
“internal pacing”: De ontvanger bepaalt (grotendeels) zelf het tempo en de 
volgorde waarin hij de inhoud van een medium tot zich neemt. Voorbeelden 
hiervan zijn dagbladen, tijdschriften en het internet.
Bij external pacing geldt het tegengestelde, en heeft de ontvanger geen invloed 
op het tempo en de volgorde waarin hij de boodschap voorgeschoteld krijgt. 
Voorbeelden hiervan zijn reclamespots op TV, radio en bioscoop.

Periodieke publicaties bieden ook ruimte voor storytelling. Dat is een andere 
journalistieke aanpak dan het brengen van feitelijke, wat droge informatie. 
Laat mensen hun verhaal doen, wat ze denken, wat ze doen, wat ze beleven. 
Zo kunnen leden van de doelgroep in interviews of reportages hun verhaal 
vertellen, ondersteund door bijhorend fotomateriaal. Dat creëert identificatie en 
betrokkenheid, en stimuleert gemeenschapsvorming. 

Gedrukte en digitale tijdschriften vormen samen met sociale media ook de 
kanalen die bij uitstek een regelmatig contact met je doelgroepen realiseren, 
al blijf je afhankelijk van de selectiviteit waarmee leden/abonnees met die 
informatie omgaan. 

Tijdschriften functioneren evenwel hoe langer hoe minder als zelfstandige 
kanalen. In de mediamix van bedrijven en organisaties ontwikkelt zich 
gaandeweg meer aandacht voor een crossmediale aanpak, waarin gedrukte 
en digitale tijdschriften gelinkt zijn met andere, elkaar versterkende 
communicatiekanalen. 

Is dit journalistiek? Of gaat het om bedrijfsjournalistiek?

Wat die redactionele medewerkers van bedrijfs- en organisatiebladen doen, is 
dat journalistiek? Zowat iedereen die we hierover spraken (academici, uitgevers 
en lezers) en ook de vakliteratuur bevestigen dat in de al dan niet commerciële 
periodieke pers wel degelijk journalistieke technieken worden gebruikt. Er is 
-zij het niet overal in de zelfde mate- sprake van redactiebeleid, redactionele 
planning, research, fotoredactie, de inzet van verschillende journalistieke genres 
(vraaggesprek, reportage, recensie, portret, column…). En men maakt er ook werk 
van taalredactie en andere vormen van kwaliteitsopvolging. 

Het hanteren van journalistieke technieken volstaat evenwel niet om dit soort 
tijdschriften als journalistiek te definiëren. Want de redactionele medewerkers 
van bedrijfs- en organisatiebladen kunnen zich zelden zo vrij, onafhankelijk 
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en autonoom opstellen als bij journalisten in de nieuwsmedia het geval is. 
Onpartijdigheid en neutraliteit stellen zich hier evenmin. En ook al zijn deze 
tijdschriften lang niet meer de demagogische Pravda’s van weleer, delicate issues 
gaat men wel eens uit de weg, zich hullend in “corporate silence”. 

Redactionele medewerkers van de niet-commerciële pers balanceren op het 
slappe koord tussen het brengen van kwaliteitsvolle, publieksgerichte informatie 
en de inbedding daarvan in de corporate communicatie van de organisatie of het 
bedrijf waarvoor ze werken.  In Nederland brengt men tijdschriften van zowel 
bedrijven, overheden als socialprofit organisaties samen onder de globale noemer 
“bedrijfsjournalistiek”. Dat kunnen we eigenlijk ook in Vlaanderen doen, al 

Ledenblad andere finaliteit dan persbeleid

“Het is niet omdat Karel Van Eetvelt regelmatig in het nieuws komt, 
dat wij hem ook continu voorop zouden schuiven in ZO Magazine, ons 
ledentijdschrift. In een vorig tijdperk maakten we ons tijdschrift ook om 
de sociale partners en politici te bereiken. Maar dat doen we nu met een 
sterk persbeleid via de klassieke persmedia. Daar kan Karel Van Eetvelt het 
politieke discours mee richting geven. 
 
Nu leggen we met ons tijdschrift de focus op onze belangrijkste doelgroep: 
de zelfstandige ondernemers. ZO Magazine is daarvoor ons meest 
prominente communicatiemiddel. We bieden hen informatie die nuttig 
en inspirerend is voor bedrijven, met ruimte ook voor de mens achter de 
ondernemer en het gemeenschapsgevoel tussen ondernemers.
 
ZO Magazine realiseert op die manier verschillende communicatiedoelen. 
We kunnen er journalistiek onderbouwd praktische en nuttige informatie 
geven. En toch biedt het anderzijds de gelegenheid om er ook onze 
standpunten in kenbaar te maken. Het is een spiegel van wie we zijn en wat 
we doen. We maken werk van een positieve beeldvorming door de diversiteit 
en de gedrevenheid van onze leden in beeld te brengen. In die zin is het geen 
louter zakenblad maar ook een gemeenschapstijdschrift.
 
Het is een hele uitdaging om clubgevoel te bewaren in een tijd dat binding 
met je leden en lezers als maar moeilijker wordt. Bij veel andere organisaties 
kalft het lidmaatschap af. Je moet hoe langer hoe meer bewijzen dat het de 
moeite waard is om lid van je vereniging te zijn.” 
JAn bOulOgne en FiliP hereMAns, uniZo – Zo MagaZine
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positioneren overheidsinstellingen en socialprofit organisaties zich hier minder 
graag als “bedrijf”. 

Als we het hebben over de bedrijfs- en organisatiebladen, kunnen we niet 
spreken van journalistiek in alle dimensies van dat beladen woord. Het gaat wel 
vaak om bedrijfsjournalistiek in de betekenis die men daar in de Nederlandse 
vakliteratuur aan geeft. 

Van Ruler (2007) definieert bedrijfsjournalistiek als de systematische 
verzameling, verwerking en publieke verspreiding van organisationeel nieuws 
in een organisatie en naar derden. Bedrijfsjournalistiek draagt bij tot een vorm 
van organisationele openbaarheid. Die openbaarheid kan ruim of beperkt zijn, 
afhankelijk van het communicatie- en redactiebeleid van de organisatie/uitgever. 

In de jaren van verzuiling waren journalisten in Nederland en Vlaanderen 
vaak spreekbuis van de zuil waarin ze dienden. Sinds de jaren tachtig werden 
de algemene persmedia en hun journalisten steeds meer autonoom, met meer 
aandacht voor professionele dan voor levensbeschouwelijke criteria bij het 
selecteren en brengen van nieuws. Het is nogal variabel in welke mate er in 
bedrijfsjournalistiek, met inbegrip van de door ons bestudeerde niet-commerciële 
pers, ruimte is ontstaan voor dergelijke autonomie en kwaliteitsstreven.  Want 
per slot van rekening blijven het doorgaans communicatiekanalen van en voor de 
organisatie. 

De meeste organisaties zijn geëvolueerd in de omgang met hun publiek. 
Interactieve identiteitsontwikkeling werd bij veel socialprofit instellingen een 
belangrijker streven dan imago-ontwikkeling. En dat biedt ruimte voor meer 
openheid, diversiteit, dialoog en betrokkenheid. Van Ruler pleit daarom voor 
bedrijfsjournalistiek in de vorm van reflectieve bedrijfsjournalistiek. Daarvoor 
formuleert ze vijf componenten, die ons ook zinvol lijken als richtlijnen voor de 
Vlaamse organisatie- en bedrijfsbladen:

1.  Dienstverlenend aan de organisationele publieke zaak. Dat maakt de 
bedrijfsjournalistiek gericht op de ontwikkeling van de organisatie en de 
mensen in en om die organisatie. Dit sluit aan bij strategische keuzes in 
de organisatie en het daaraan ontleende corporate communicatiebeleid: 
dat is het noodzakelijke kader.  Dat hoeft evenwel niet alles dicht te 
timmeren. Daarbij hoort ook ruimte voor belangen, wensen en ideeën 
van medewerkers, leden, militanten of andere doelgroepen. In die zin 
zijn bedrijfsjournalisten net zo goed publieke dienstverleners als gewone 
journalisten dat zijn (Evers, 2007). 

2.  Autonoom in hoe waarover te berichten. Eigentijdse bedrijfsjournalisten 
zijn niet meer de schoothond van de organisatie of van de leidinggevenden. 
Ze moeten voldoende eigen beslissingsruimte hebben, zij het binnen 
een helder beleidskader en mits een goede vertrouwensrelatie met de 
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leidinggevenden. Redactie en eventuele redactieraad kunnen mee nadenken 
over welke informatie op welke manier gebracht wordt. 

3. Pluriform in de berichtgeving. In journalistiek streeft men de niet 
zo makkelijk realiseerbare “objectiviteit” na. In bedrijfsjournalistiek is 
het risico op zeer eenzijdige berichtgeving, een spreekbuislogica, nog 
een stuk groter. Belangrijk is dat de bedrijfsjournalist zich opstelt als de 
bemiddelaar van de diverse beelden over de werkelijkheid, en dus een 
zekere pluriformiteit in invalshoeken en meningen betracht. Op die 
manier blijf je geloofwaardig. 

4.  Actueel in de berichtgeving. De instant nieuwsvoorziening van het 
digitale tijdperk staat in contrast met het wat meer reflectieve karakter van 
bedrijfsjournalistiek. Voor uitgaven die slechts tweewekelijks, maandelijks, 
tweemaandelijks…  zijn is inspelen op de actualiteit niet vanzelfsprekend. 
Het crossmediaal denken en werken kan hier soelaas bieden, met 
snelle info via de digitale kanalen, en meer diepgang en reflectie via de 
periodieke, gedrukte publicaties.

5. Ethisch in haar handelen. Elke uitgever kan eigen normen en waarden 
vooropstellen. Al kan men natuurlijk meer generieke criteria hanteren 
zoals het niet liegen, het nastreven van evenwichtige informatie, het 
respecteren van privacy en van persoonlijke meningen… . De kern van 
ethisch handelen blijft dat men op een integere en respectvolle manier 
omgaat met mensen, met de organisatie, met informatie.   
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“De tijdschriften van 
organisaties vormen een 
themagebonden pers. 
Sommige van die bladen zijn 
heel erg op promotie van 
eigen organisatie en diensten 
gericht. Anderen focussen 
op gebonden thematische 
nieuwsvoorziening. Dat uit zich 
in keuze van de onderwerpen 
en in de aanpak ervan: ‘Bij ons 
is het heel goed en volgend 
jaar is het nog veel beter’. Dat 
promotionele van dergelijke 
‘Pravda’s’ begint erg ter 
discussie te staan. Nu is er 
meer aandacht voor branded 
journalism: journalistiek 
dat bij een merk hoort, maar 
zonder dat het vervalt in 
verkooppraatjes.
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Dergelijke bladen zijn bij 
controversiële thema’s nog al 
te vaak op ‘corporate silence’ 
gericht, waarbij de echte 
issues van het moment niet 
aan de orde komen. Dat is niet 
meer geloofwaardig. Er is veel 
zelfcensuur, ook in Nederland.  
Bedrijfsjournalistiek biedt nog 
vaak te veel bedrijf en te weinig 
journalistiek.

Ik heb een hekel aan 
relatiemagazines. Want het 
is er allemaal toch zo goed bij 
die bedrijven en ze hebben 
allemaal verstandige managers 
die alles zo voor je oplossen. 
Maar dat is fictie, geen 
waarheid. Niet dat ik hier pleit 
voor een bedrijfsjournalistiek 
die jennerig is of op de mens 
speelt. Maar de basisidee van 
journalistiek is wel om te laten 
zien wat speelt en wat de 
dilemma’s zijn

Bedrijfs- en organisatiebladen 
hebben ook het verbindende. 
En dat kan alleen maar ontstaan 
als er een zekere mate van 
openheid en betrokkenheid 
is. Maar dat valt me niet mee. 
Ze hoeden er  zich voor om het 
al te journalistiek te maken. Je 
hebt zelden openheid over waar 
ze zelf mee zitten, over waar ze 
zelf nog geen mening hebben... 
Het is zo vaak helemaal 
dichtgetimmerd.

Die tijdschriften betrekken 
zelden ook echt hun leden bij 
de vereniging. Dat is toch wel 
een gemis. Je krijgt dan een 
column van de voorzitter met 
een standpunt, en dat is het 
dan. Ze willen tegenwoordig 
allemaal verbindend zijn met 
leden en klanten, maar dan heb 
je toch een meer uitnodigende 
stijl nodig en de bereidheid om 
het controversiële te benoemen. 
Zelfs in het mondige Nederland 
kost dit kennelijk erg veel 

moeite. Daar ageer ik hier heel 
erg tegen.

Binding veronderstelt 
invitational communication: 
uitnodigend communiceren. 
In het algemeen gaat het er 
om het vertrouwen te winnen 
en te houden. Daartoe is er 
nood aan meer wederzijdse 
communicatie: je willen 
verdiepen in de leefwereld 
van de andere, daarbij willen 
aansluiten, de ander serieus 
uitnodigen om mee te denken.”
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5. 
Lezers over hun  
niet-commerciële bladen

Informatie met meerwaarde,  
van en voor doelgroepen

In vorige hoofdstukken stonden we stil bij de identiteit, bij de economische 
betekenis en bij de organisatiedoelen van de niet-commerciële en waardengedreven 
periodieke pers. In dit hoofdstuk geven we aan wat in eerste instantie de lezers zelf 
vinden van dit type bladen. 

De gedrukte en digitale tijdschriften van de niet-commerciële pers komen in de 
meeste gevallen “vanzelf” bij de lezers thuis. Ze horen vaak bij het lidmaatschap 
van een organisatie, waardoor het de indruk geeft “gratis” in je al dan niet digitale 
brievenbus te vallen. Dat geldt niet voor alle niet-commerciële bladen. Voor 
bijvoorbeeld Kerk & Leven of Tertio betaal je abonnementsgeld zonder dat dit 
gerelateerd is aan lidmaatschap van een vereniging. Anderzijds zijn er mensen 
die lid worden van een vereniging, precies om het bijhorende tijdschrift te 
kunnen ontvangen. Dat laatste konden we bijvoorbeeld optekenen bij lezers van 
Pasar Magazine en Natuur.blad (Natuurpunt). 

De ene lezer is de andere niet

Je zou kunnen verwachten dat wie zich bewust abonneert op een tijdschrift dat 
doet uit interesse en dan ook de intentie heeft om dat tijdschrift te lezen. Als 
we er de CIM-cijfers op nakijken merken we dat de commerciële bladen, waar 
je betaalt voor een abonnement of voor losse nummers, gemiddeld minstens 
één lezer per verspreid exemplaar hebben.  Bij de niet-commerciële bladen ligt 
dat anders: van tijdschriften met gemiddeld zelfs net niet eens één lezer per 
exemplaar tot en met bladen waarvan elk exemplaar gemiddeld twee lezers heeft. 
Bovendien heb je trouwe en minder trouwe lezers.

In de loop der jaren deden we bij Memori lezersonderzoek voor tientallen 
organisaties en overheidsinstellingen. We kunnen deze info aanvullen met eigen 
lezersonderzoeken die enkele uitgevers van Medianetwerk Plus ons bezorgden. 
Daaruit leren we dat bij tijdschriften die men “gratis” ontvangt van een gemeente 
of die horen bij het lidmaatschap van een grote organisatie zoals een mutualiteit, 
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een vakbond, een beroepsorganisatie, … tot 10 à 25% van de abonnees deze 
bladen zelden of nooit ter hand neemt.  

Afhankelijk van interesse en beschikbare tijd besteedt een lezer meer of minder 
tijd aan het lezen van een tijdschrift: dat blijkt een zeer variabel gegeven, 
met zowel zeer oppervlakkige als zeer grondige lezers.  Dit is afhankelijk van 
levensfasen. Jongeren zijn beduidend minder geïnteresseerd in tijdschriften. 
Jonge gezinnen zijn vaak wel geïnteresseerd maar hebben door het drukke 
werk- en gezinsleven weinig tijd voor het lezen van bladen.  Naarmate de 
leeftijd toeneemt en de gezinstaken minder tijdsintensief zijn, beschikken de 
meeste mensen ook over meer vrije tijd die men onder meer besteedt aan het 
lezen van tijdschriften. Bovendien willen ze in die levensfase meer informatie 
over pensioen, ziekte, … . Senioren lezen het meest, zoals blijkt uit diverse 
lezersonderzoeken.

De niet-commerciële bladen: ze worden dus gelezen, weliswaar niet door 
iedereen en niet door iedereen even intensief. En dan stelt zich de vraag wat 
de meerwaarde is van dit soort pers voor het uiteindelijk toch wel omvangrijke 
lezerspubliek. Op basis van onze gesprekken met lezers zien we vijf elementen:

• informatieve aanvulling op de gewone dag- en weekbladpers
• aandacht voor doelgroepen en diversiteit
• betrokkenheid en engagement
• zingeving en reflectie
• verenigingsleven en kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding

Ze wijzen telkens op publieksappreciatie van een aantal waarden in deze niet 
commerciële, doorgaans waardengedreven pers. 

Informatieve aanvulling op de gewone pers

Gedurende de focusgroepsgesprekken met lezers, maar ook bij andere 
lezersonderzoeken voor socialprofit organisaties, stellen we vast dat ze de inhoud 
van de niet-commerciële tijdschriften beschouwen als een belangrijke aanvulling 
op wat de gewone pers brengt. 

De dagbladen en tijdschriften die Vlamingen kopen in de krantenwinkel schatten 
ze weliswaar neutraler en onafhankelijker in dan de niet-commerciële bladen 
die je vanzelf en “gratis” in je bus krijgt. Maar lezers ervaren dat deze niet-
commerciële bladen meer nuttige en praktische informatie bieden voor hun 
eigen leef- en werkomgeving: tips voor zelfstandigen, medische tarieven voor 
mensen met specifieke gezondheidsproblemen, kinderopvanginfo voor gezinnen 
met jonge kinderen, spaartips & kortingen van belang voor mensen die het niet 
breed hebben… . Dat soort van feitelijke informatie vind je maar in beperkte mate 
terug in de gewone pers, gezien dat dergelijke specifieke informatie zelden even 
interessant is voor de meerderheid van bijvoorbeeld krantenlezers. 
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Een ander gegeven is dat nogal wat mensen verdrinken in de informatieoverload 
van televisie, radio, internet, alle mogelijke drukwerken… . Ze zien het bos door 
de bomen niet meer. Als zich een maatschappelijk issue stelt, bijvoorbeeld 
over de kost van het hoger onderwijs, krijgen Vlamingen daarover ettelijke 
nieuwsberichten over zich heen. In tijdschriften als Visie of De Bond is de kans 
groot dat men er vroeg of laat een overzichtsartikel vindt dat een helder en 
laagdrempelig overzicht biedt van de studiekosten. Lezers ervaren dergelijke 
informatie als onderbouwd en correct.  Een overzicht krijgen, met wat duiding, 
dat blijkt een belangrijke meerwaarde van niet-commerciële bladen. 

Deze tijdschriften brengen hun lezers ook tot opinievorming. Lezers geven aan 
dat ze er andere, vaak nieuwe inzichten krijgen dan wanneer ze de gewone pers 
lezen. Bovendien gaat het er ook over maatschappelijke thema’s die minder aan 
bod komen in reguliere dag- en weekbladpers. 

Lezers over de meerwaarde van niet-commerciële bladen 
(selectie van citaten)

“Ik heb het financieel niet zo breed. Daarom lees ik in die bladen 
bijvoorbeeld graag praktische tips over zuinig met energie omspringen.”
JAMillA, werkLoos, 48 jaar

“Ik vind die tijdschriften toch wel meer diepgaand  
dan wat je in de krant leest. Kranten zijn veel oppervlakkiger.”
JeAn-MArie, bruggepensioneerd, 60 jaar

“Het doet je al eens meer nadenken over maatschappelijke thema’s  
als bijvoorbeeld milieu en economie.”
nicOle, bediende, 56 jaar

“Ik lees S-Magazine (socialistische mutualiteit). Ik ben wel geïnteresseerd 
in aspecten van gezondheid, ziekte, medicatie. Je kan dat ook op computer 
opzoeken. Maar hier krijg je dat vanzelf en wordt het mooi en overzichtelijk 
gebracht.”
FlOr, arbeider, 62 jaar

 “Je ziet er doorgaans wel aan dat die commerciële tijdschriften  
met veel meer geld gemaakt zijn. Die zien er veel meer professioneel 
gemaakt en “af” uit. Maar ik kan niet zeggen dat Knack inhoudelijk beter 
zou zijn dan bijvoorbeeld Visie (beweging.net).” 
cAThy, bediende, 35 jaar
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Lezers beseffen dat de informatie in de niet-commerciële tijdschriften kadert 
binnen de maatschappelijke doelen met bijhorende waarden en normen van hun 
uitgevers. Maar door het zelf kiezen voor een lidmaatschap of een abonnement 
is de kans ook groot dat de waardenset van de lezer in zekere mate aansluit 
bij die van het tijdschrift. Daarom heeft men doorgaans geen probleem met 
de “waardengedrevenheid” van deze tijdschriften. Hier weet men gewoon dat 
er sprake is van priming en framing. Dat stelt zich ook bij de gewone dag- en 
weekbladpers, maar daar is men zich minder van bewust.  

Aandacht voor het lokale, voor doelgroepen en diversiteit

Net zoals in de dagbladpers geldt voor de niet-commerciële bladen dat de meeste 
lezers graag informatie uit hun persoonlijke woon- en leefomgeving lezen. 
Lokale en regionale informatie scoort daarom ook goed bij lezersonderzoeken 

Lezers over het gekleurde karakter van niet-commerciële bladen 
(selectie van citaten)

“Je weet dat die boekjes door een bepaalde bril kijken, maar je weet tenminste vooraf welke bril.“
PATricK, ZeLFstandige, 52 jaar

“Ik vind dat wel goed. Want je bent niet zo maar lid van zo’n organisatie, maar omdat je daar 
achter staat. Je leest toch wel graag dingen van gelijkgezinden, en in minder mate bijdragen 
van mensen met een tegengestelde mening.” 
TheO, ZaakVoerder, 55 jaar

“Dat klopt, Theo,maar wat dan met een vakbond en een ziekenfonds? Dat is voor mij 
geen ideologische optie, maar gewoon een praktische keuze. Er bestaat wel zoiets als een 
neutraal ziekenfonds, maar daar heb je dan weer het nadeel dat de dienstverlening er niet 
zo uitgebreid is als bij de christelijke of socialistische mutualiteit.”
JAMillA, werkLoos, 48 jaar

 “Ik heb in de verkiezingsperiode in verschillende blaadjes gekeken welk soort standpunten ze 
hadden over bepaalde issues, want dat wilde ik best wel weten. In die zin vind ik het wel nuttig 
dat in tijdschriften als een Visie ik precies te weten kom waar ze voor staan.” 
DirK, gepensioneerde, 60 jaar

“Ik ben niet echt een kranten- of tijdschriftenlezer. Ik associeer dit redelijk snel met politiek. 
En dat interesseert me niet. Dat is veel te ver van mijn bed.”
TiMO, 25 jaar, arbeider
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van de niet-commerciële bladen. Die lokale informatie bevat in eerste instantie 
aankondigingen van activiteiten, al dan niet aangevuld met gewone artikels. 

Mensen horen niet alleen bij een dorp, gemeente of regio. Ze horen tevens bij 
specifieke doelgroepen. De gewone pers heeft in veel gevallen een “breed” publiek 
voor ogen, waardoor kleinere, specifieke doelgroepen er minder aan bod komen. 
Bij de niet-commerciële, waardengedreven uitgevers is daar meer aandacht voor.  

Uit gesprekken met uitgevers en uit de online enquête bij de uitgevers van 
Medianetwerk Plus blijkt herhaaldelijk hoe belangrijk deze het vinden om 
specifieke doelgroepen te bereiken. Dat kunnen mensen van een specifieke 
beroepsgroep zijn (landbouwers, onderwijzers, zelfstandigen, …)  maar 
bijvoorbeeld ook bepaalde kansengroepen: personen met een handicap, mensen 
in armoede, … . De meeste niet-commerciële uitgevers zijn bijzonder alert voor 
het zowel financieel als inhoudelijk laagdrempelig houden van hun tijdschriften: 
die moeten gratis of goedkoop zijn, en ook voor een laaggeschoold publiek 
bevattelijke informatie bieden. 

Ondanks de toenemende secularisering vinden doelgroepen met een bijzondere 
interesse voor levensbeschouwelijke en religieuze thema’s in de niet-commerciële 
pers nog steeds een brede waaier aan tijdschriften. 

Opvallend is dat we in het aanbod van niet-commerciële tijdschriften inhoudelijk 
bijzonder weinig aandacht zien voor mensen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond. 

We onthouden uit verschillende lezersonderzoeken dat het jongerenpubliek geen 
vanzelfsprekende doelgroep is. Hoewel veel tijdschriften ambiëren om binnen 
het beoogde “brede” publiek tevens jongeren tussen 18 en 35 jaar te bereiken, 
slagen ze daar zelden in. Dat blijkt een hele uitdaging, hoewel we weten dat in 
latere levensfasen interesse en beschikbare tijd voor het lezen van tijdschriften 
toenemen. Jongeren hebben niet alleen andere interesses, maar ook een heel 
andere manier om met media om te gaan dan volwassenen. Dat is het minste 
wat je kan concluderen op basis van de tweejaarlijkse onderzoeksrapporten 
“Apestaartjaren” (Linc en Mediaraven, 2014). 

Gedurende de focusgroepsgesprekken gaven de lezers aan dat ze de niet-
commerciële bladen belangrijk vinden om de diversiteit in de pers te bewaren en 
de inhoudelijke verschraling in het medialandschap tegen te gaan.  Daarbij vindt 
men het voor de hand liggen dat dergelijke bladen minder afhankelijk moeten 
blijven van reclame en mee kunnen genieten van overheidssteun aan de pers. 
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Betrokkenheid en engagement

Een derde meerwaarde van niet-commerciële, waardengedreven pers is dat de 
tijdschriften er een platform vormen voor betrokkenheid en engagement voor en 
met lezers. Periodieke publicaties van socialprofit organisaties bieden niet alleen 
informatieve service aan hun leden, maar kunnen die leden ook betrekken.  

Uit gesprekken met lezers weten we dat de bereidheid tot engagement variabel 
is, afhankelijk van hoe sterk men zich wil associëren met het tijdschrift of met de 
betreffende organisatie/uitgever.  
Bestuursleden, vrijwilligers, actieve militanten… vormen een “warmer” en 
dus meer betrokken publiek dan gewone leden of abonnees. Dit geëngageerde 
publiek hecht veel belang aan deze tijdschriften die hen niet alleen informeren, 
maar waarmee ze zich ook graag identificeren. Ze horen bij die gemeenschap, en 
zijn er bereid tot participatie. 

Voor de grotere mutualiteiten en syndicale organisaties stelt zich anderzijds 
het gegeven dat nogal wat van hun leden om praktische redenen lid werden 
(eigenbelang, nabijheid, aanbod en kwaliteit dienstverlening, …), veeleer dan uit 
interesse, sympathie of engagement. Dit is een eerder “koud” publiek, waarbij 
in lezersonderzoeken blijkt dat deze beperkte belangstelling zich verder zet 
in gevoelig minder interesse voor het lezen van de tijdschriften die bij zo een 
lidmaatschap horen. Maar die onderkoelde interesses kunnen snel opwarmen 
van zodra lezers in hun persoonlijke omgeving te maken krijgen met issues 
die ook in deze bladen aan bod komen: bijvoorbeeld thema’s als kinderopvang, 
medische zorg, veiligheid op het werk, … . 

Wetenschappers wijzen er op dat er veel meer potentieel tot betrokkenheid en 
engagement is dan de bedrijfs- en organisatiebladen tot nu toe waar maken.  Bij 
onze interviews met academici wees Michael Opgenhaffen op het potentieel van 
crowdsourcing waarbij het publiek zelf informatie en ideeën kan aanbrengen. 
Dat versterkt bovendien het communitygevoel.  Betteke van Ruler op haar beurt 
merkt dat ledenbladen zelden hun leden ook echt betrekken bij de vereniging. 
“Invitational communication” veronderstelt een uitnodigende stijl, en niet alleen 
een simpele zender-naar-ontvanger benadering. 

Zingeving en reflectie

Het viel tijdens de focusgroepsgesprekken op dat velen vinden dat  de niet-
commerciële bladen vaak meer diepgaande artikels bieden dan men in de gewone 
pers terugvindt. Dat helpt lezers zowel om brandende maatschappelijke issues 
als om minder prominente thema’s in een bredere context te plaatsen. Dat doet 
nadenken en tot inzichten komen. 
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Aansluitend hierbij hoorden we van zowel gelovigen als vrijzinnigen dat een 
tijdschrift al eens gelegenheid geeft tot reflectie, meditatie of gebed. De spirituele 
dimensie is iets wat men zelden of nooit terug vindt in de gewone pers. Het publiek 
daarvoor is niet groot en/of voelt zich vaak geremd om die behoefte tot enige 
spiritualiteit uit te spreken, maar het is er wel degelijk, en niet alleen bij gelovigen. 

Verenigingsleven en kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding

Ten slotte kunnen we een vijfde meerwaarde aanduiden van niet-commerciële 
bladen: het bijdragen tot een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding van de Vlamingen 
en de daarbij horende versterking van het verenigingsleven. 

Vlaanderen kent een rijk en divers verenigingsleven. Socio-culturele 
verenigingen, sportclubs, … groeperen mensen rond allerlei thema’s:  van milieu 
tot bloemschikken, van derde wereld tot ecologisch tuinieren, van voetbal tot 
diepzeeduiken, van lokaal actiecomité tot fietsersbond.  En die verenigingen 
maken daar tijdschriften over. Doorheen de focusgroepsgesprekken met lezers 
viel op hoeveel waardering er bestaat voor dit soort zeer gespecialiseerde bladen.  
Als verenigingen het sociale weefsel in Vlaanderen versterken, vormen hun 
ledentijdschriften daartoe een belangrijk instrument. 

“Kerk&Leven lees ik wel eens om over een en ander door te denken, om wat te mediteren.” 
lOuis, gepensioneerd, +/- 70 jaar

“In Het Vrije Woord vind ik altijd wel iets waar ik bij stil kan staan. Het benadert 
maatschappelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken, maar op een respectvolle 
manier. Het is goed om je eens wat meer te verdiepen in een en ander. “
MAgDA, bediende, 52 jaar

“De verzuiling is weliswaar een stuk verminderd ten voordele van ondertussen opgekomen 
verenigingen die meer met één thema bezig zijn (bijvoorbeeld natuur). Bij die verenigingen 
is de kwaliteit doorgaans zeer hoog, net omdat ze in hun niche gespecialiseerde 
tijdschriften bieden. Over lange afstandswandelingen ga je bijvoorbeeld nergens betere 
info vinden dan in het tijdschrift van grote routepaden.” 
DirK, gepensioneerde, 60 jaar

71



Een fijne vrijetijdsbesteding hoort bij een kwaliteitsvol leven. En daar lusten 
Vlamingen wel pap van. Dat geldt nog extra voor wie meer vrije tijd heeft en 
financieel over wat meer armslag beschikt. 
Dit maakt dat zowel in het commerciële als in het niet-commerciële tijdschriften-
circuit er een publiek is voor onder andere toerisme, tuinieren, sport, cultuur, 
film, handwerk, psychologie, geschiedenis, … . Gezien het meer dan eens om 
kleine nichepublieken gaat, zijn deze dikwijls te klein voor een commerciële 
uitgever om daar op een rendabele manier een tijdschrift rond op te zetten. 
Verenigingen die grotendeels of helemaal met geëngageerde vrijwilligers werken 
kunnen dat wel.  Aantrekkelijke, kwaliteitsvolle ledenbladen blijken bovendien 
meer dan eens een belangrijke katalysator bij het werven van leden. 

Niet alle abonnees zijn lezers

We gaven bij aanvang van dit hoofdstuk al aan dat niet alle abonnees lezers zijn. 

De door ons bevraagde lezers krijgen maandelijks tussen de zes en de achttien 
verschillende tijdschriften in hun bus. Dat komt bovenop de andere gedrukte, 
digitale, audiovisuele informatiebronnen die ze dagelijks tegenkomen. Het kan 
niet anders dan dat er overload ontstaat, wat aanleiding geeft tot een selectief 
bekijken en lezen van al die info. Informatie die noch nuttig is noch aansluit bij 
eigen interesses laat men dan het eerst achterwege. 

Maar de inhoud bepaalt niet alles. Ook vormgeving speelt een rol. Die bepaalt 
in verregaande mate de aantrekkelijkheid en het instapniveau voor lezers. Niet-
commerciële bladen krijgen van hun lezers in zeer veel gevallen het verwijt 
een oubollige, wat saaie vormgeving te hebben. Vooral bij jongeren wekt dit 
weerstanden op. 

Democratisch surplus

De in dit hoofdstuk aangebrachte meerwaarde-elementen duiden aan dat de niet-
commerciële, doorgaans waardengedreven pers een belangrijke rol vervult in 
een democratische samenleving.  Ook al noteerden we hier en daar nuances, dat 
democratiserend surplus is een realiteit. 
Door informatieve dienstverlening, aandacht voor specifieke doelgroepen en 
ruimte voor diepgang en reflectie tonen vele honderden niet-commerciële 
tijdschriften  zich “waardengedreven”. Zo dragen ze in sterke mate bij tot 
informering, opiniëring en gemeenschapsvorming bij de brede en diverse 
Vlaamse bevolking. 
Het publiek erkent die rol en ziet de niet-commerciële pers weliswaar als anders, 
maar ook als evenwaardig en complementair ten opzichte van de gewone pers. 
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Waarom abonnees niet allemaal lezers zijn
(selectie van citaten)
 
“Die teksten liggen zwaar op de maag. Je moet er over nadenken. Ik denk niet dat de 
meeste mensen daar zin in hebben in hun vrije tijd.”
MArcus, 26 jaar, bediende

 “Tijdschriften als Beleggingshorizon,  Wereldburger…: ik krijg dat vanzelf in huis, en dat 
gaat snel naar de papierbak. Ach, niet dat me dat niet interesseert, maar je kan niet alles 
lezen, hé.”
lOuis, gepensioneerd, 70 jaar

 “Ik ben lid van de VAB. VAB-magazine heb ik nooit echt bekeken, en dat gaat bij recht 
bij het oud papier wegens geen tijd. Bovendien ben ik echt niet geïnteresseerd in auto’s. 
Tijdschriften schrikken me vaak af door de hoeveelheid tekst: het kost me veel tijd eer ik 
daar door geraak…  .”
cAThy, bediende, 35 jaar

“Visie (beweging.net) trekt me echt niet aan en oogt wat saai. Al kijk ik er toch af en toe 
in omdat er dingen in staan die voor mij toch al wel eens belangrijk zijn. Maar dat blad 
geraakt al makkelijk op de grotere tijdschriftenstapel, en dan raakt dat daarin al wel eens 
ondergesneeuwd. “ 
JAMillA, werkLoos, 48 jaar

“Het zou fijn zijn indien men het heel eenvoudig kan maken om tijdschriften die je niet 
wilt krijgen ook effectief niet meer te krijgen. Zo krijg ik bijvoorbeeld het boekje van het 
Davidsfonds. Maar ik ben daar geen lid van en volgde er bij mijn weten geen activiteiten, al 
ken ik er wel mensen. Maar waarom krijg ik dat dan? Ik wil dat niet en het is eigenlijk puur 
papierverspilling. 
Baas in eigen bus, dat lijkt me nog wel wat: zelf helemaal kunnen bepalen wat je wel of 
niet aan tijdschriften in de bus krijgt.” 
DirK, gepensioneerde, 60 jaar

“De meeste tijdschriften die we thuis gratis in de bus krijgen spreken me niet aan. De artikels 
zijn te saai, met veel te veel tekst en met een zwakke lay-out. Dat is echt niet meer van deze 
tijd. Een tijdschrift als Femma heeft een veel vlottere lay-out en dat spreekt me meer aan.”
stAcey, 23 jaar, werkZoekende
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Prof. dr. Peter Van Aelst  
(Universiteit Antwerpen)

Een paradox in het Vlaamse 
tijdschriften landschap

“Hier stelt zich toch wel 
een paradox, hé. Enerzijds 
zie je hoe groot dat 
segment niet-commerciële 
bladen is in het Vlaamse 
tijdschriftenlandschap. 
Anderzijds is het markant 
hoe weinig aandacht er 
tot nu toe aan besteed 
is in wetenschappelijk 
onderzoek. Dat is overigens 
net zo bij radio: ook 
dat is een prominent 
informatiemedium met een 
groot publieksbereik, en kan 
evenmin rekenen op veel 
academische belangstelling.

Dit soort tijdschriften 
brengen de ideeën van hun 
organisaties over. Dat lukt die 
verenigingen steeds minder 
via de klassieke media, en 
daarom is die rol absoluut 
nog niet voorbijgestreefd. 
Met hun eigen bladen kunnen 
ze achtergrondinformatie 
geven, een eigen visie en dito 
standpunten ontwikkelen, 
zonder dat het een pamflet 
wordt. Veel commerciële 
bladen hebben het moeilijk 
om te overleven. De niet-
commerciële bladen zijn 
in hun overlevingskansen 

net iets minder afhankelijk 
van dalende oplages en 
advertentie-inkomsten. Zo 
kunnen ze hun informerende 
en opiniërende rol blijven 
vervullen. 

Kan je over deze niet-
commerciële tijdschriften 
spreken als “waardegedreven” 
pers? Allicht wel, al is het 
label “waardegedreven” 
op zichzelf wel wat eng. 
Waar het hier om gaat is dat 
deze bladen informatie, 
waarden en betrokkenheid 
brengen. Zo differentiëren 
ze zich uitdrukkelijk van 
de klassieke media, waar 
men meer vertrekt vanuit 
criteria als actualiteit, 
conflict, het opvallende en 
onverwachte, … .

Die gratis tijdschriften 
hebben een niet kleine 
minderheid aan abonnees 
die deze bladen weinig of niet 
bekijken. Het is aangewezen 
dat de uitgevers manieren 
bedenken om die niet-
lezers eerder via digitale 
weg proberen te bereiken. 
Een volledige overstap naar 
online informatie is niet 

aan te raden. Dat zou niet 
de zelfde impact hebben. 
Er is hoge nood aan meer 
multikanaalbenadering 
en minder amateurisme 
daarbij. Het is belangrijk om 
de informatie in functie van 
de specifieke doelpublieken te 
differentiëren naar thema’s of 
volgens lokale, geografische 
afbakeningen. Als zo een 
tijdschrift een artikel brengt 
over schone lucht, dan leest 
men daarover toch liever iets 
uit de eigen regio. 

Het begrip “niet-commerciële” 
pers is relatief. Want zelfs 
bij die tijdschriften stelt 
zich een beperkte tot 
soms meer verregaande 
commerciële logica. Dat 
merk je niet alleen aan de 
advertenties maar ook aan 
de redactionele formats, 
waar je al wel eens de publi-
reportage tegen komt.  Het 
is in functie van lezersbereik 
belangrijk om een moderne, 
professionele aanpak te 
hebben. Al mogen deze 
uitgevers niet vervallen in 
al te glossy magazines, want 
daar zouden veel lezers dan 
weer net op afknappen.” 



6. 
Aandachtspunten en uitdagingen 
voor de periodieke pers

De periodieke pers in beweging:  
tijd voor innovatie

De digitale vertwijfeling van het afgelopen decennium maakt plaats voor 
crossmediale zekerheid. De toekomst van de periodieke pers dient zich voor de 
eerstkomende decennia aan als een mengvorm van digitale en gedrukte publicaties. 
In dit hoofdstuk brengen we een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waar de 
niet-commerciële pers voor staat.

Dit hoofdstuk combineert informatie uit vakliteratuur met deze uit de 
gesprekken met academici, lezers en uitgevers. In de periode 2011-2013 
realiseerde het expertisecentrum Memori (Thomas More) een omvattend 
onderzoek naar de marktevoluties met betrekking tot e-reading. Daar kwam men 
tot een goed onderbouwde inventaris van uitdagingen voor de periodieke pers, 
uitdagingen die vaak verder gaan dan het louter technologische (Koninckx en 
Witters, 2013). Dat vormde een prima basis om hier op verder te werken.

Of de uitgevers met hun bladen nu commercieel dan wel waardengedreven zijn of 
niet, ze staan voor gelijkaardige uitdagingen. Ze hebben nood aan een aangepast 
informatie- en communicatiebeleid. Crossmediale redacties moeten er werk 
maken van eigentijdse concepten voor de tijdschriften van de eenentwintigste 
eeuw.  Dat veronderstelt een bijsturing van het management van die tijdschriften, 
met inbegrip van een andere organisatie van de werkvloer. 

Voor de niet-commerciële bladen stellen zich nog enkele specifieke uitdagingen, 
in het verlengde van de evoluties in het maatschappelijke middenveld. 

Als je al die uitdagingen op een rijtje ziet, valt meteen op dat ze complex en vaak 
ook delicaat zijn. 
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1. Een evoluerende lezersmarkt

Er is sprake van ontlezing in de samenleving, al kan men dat niet stellen in 
absolute termen, voor het hele publiek. Verschillende onderzoeken duiden aan 
dat ontlezing zich hoofdzakelijk voordoet bij de jongere generaties. “Lezen” is 
daarbij een relatief begrip. Als het slaat op het doordacht lezen van wat ruimere 
redactionele bijdragen in de vorm van artikels, boeken of andere publicaties, dan 
stelt zich over de hele lijn een dalende trend. Het tegendeel geldt voor het zoeken, 
vinden en raadplegen van informatie. De gemiddelde Vlaming consumeert 
dagelijks ettelijke stukjes tekst via internet, radio, televisie, kranten, tijdschriften 
en andere gedrukte of digitale publicaties. Hier is veeleer sprake van een 
informatieoverload. 

De uitgevers zijn ondertussen het afwachtende stadium voorbij in hun houding 
tegenover digitalisering. Maar toch heerst er nog steeds vertwijfeling. Enerzijds 
is er de stelselmatige daling van het aantal abonnementen op betaalde, doorgaans 
gedrukte tijdschriften. Anderzijds merken ze dat de Vlaamse lezers alsnog niet 
bereid zijn om te betalen voor online informatie, al dan niet aangeboden in de 
vorm van periodieke publicaties.  De verschuiving van het lezen van papieren 
naar digitale boeken en tijdschriften verloopt in Vlaanderen eerder traag. Volgens 
het Digimeter-rapport beschikte in het najaar van 2013 41% van de Vlamingen 
over een tablet. Onderzoek van Gfk in opdracht van Boek.be (voorjaar 2014) toont 
aan dat slechts 3% van de in Vlaanderen aangekochte boeken e-books zijn. Het 
wijst op een toch nog steeds uitdrukkelijk op papier gerichte lezersmarkt, of dan 
toch voor het lezen van “langere” teksten, zoals je die in boeken vindt. 

Bij onze focusgroepsgesprekken met lezers merkten we dat de meeste onder 
hen nog steeds de voorkeur geven aan papieren tijdschriften. Al zien velen toch 
ook wel voordelen in de digitale varianten. Die zijn doorgaans overzichtelijk 
en geschikt voor korte en praktische berichten. Je kan ze makkelijk bijhouden, 
forwarden of voorzien van eigen notities. Maar als men er eens rustig bij wil 
zitten om wat te lezen (“slow reading”), prefereert men veruit de gedrukte bladen 
boven tablet- of e-mailversies. Digitale tijdschriften associëren lezers al snel met 
het werk en met de informatieoverload in hun mailbox. 

Een en ander maakt dat de uitgevers van de niet-commerciële, periodieke pers 
nog steeds terughoudend zijn om al te snel van gedrukte periodieke informatie 
om te schakelen naar een digitale versie of naar een mengvorm van elkaar 
aanvullende digitale en gedrukte informatie.  
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“De ontlezing gaat voluit verder”
“Digitale tijden! De ontlezing gaat voluit verder. In Nederland zakken de oplages van de printbladen 
met pakweg 30%. Dramatisch is dat. Uit onderzoek blijkt nochtans dat mensen liever op papier dan op 
scherm lezen, omdat men scherm al te vaak met het werk associeert. Er is nog steeds een markt voor 
print, maar niet zoals het vroeger was.” 
PrOF. Dr. beTTeKe VAn ruler, proF. eM. uniVersiteit aMsterdaM

“Vast leesgerief”
 “Wellicht heeft dit soort niet-commerciële tijdschriften nog toekomst. Het zal niet allemaal via digitale 
media gaan. Ze horen voor een bepaald publiek bij het vaste leesgerief, een mooie aanvulling bij wat er 
al digitaal is. Bij bepaalde doelgroepen en niches zal men papieren media toch nog blijven waarderen. 
Een magazine blijft nog een gebruiksvriendelijk medium. Je krijgt het vanzelf in je brievenbus, en je kan 
er onmiddellijk mee aan de slag.” 
PrOF. Dr. MichAel OPgenhAFFen, ku LeuVen en ku Leiden

“En gedrukt én digitaal”
“Onze leden zijn allesbehalve klaar om tot e-reading over te gaan. Velen willen onze info nog op papier 
bijhouden. Informatie bieden blijft een én én verhaal: én gedrukt én digitaal.  We doen daaraan mee 
via onze website, een gedrukt magazine en een digitale infoflash. Een app ontwikkelen is voor een 
organisatie als de onze op dit moment  budgettair nog niet haalbaar. Onze digitale nieuwsbrief werd 
onlangs al wel volledig geoptimaliseerd voor gebruik op tablets en smarthones.”
luc PrOesMAns en JO Kusseneers, bouwunie

“Niet kiezen voor vluchtigheid”
“Een digitale versie van ons tijdschrift zou vluchtig zijn. Dat heb je niet met een gedrukt tijdschrift waar 
je bij gaat zitten en even op door kan denken.” 
FrAns FAbry, MagaZine MiddeLares en koningin



Lezers over digitale tijdschriften
(selectie van citaten)

“Ik lees al makkelijker digitale tijdschriften, omdat je in de mail al snel een overzicht 
krijgt van wat de inhoud te bieden heeft. En dan kan je gewoon doorklikken op wat je 
interesseert.  Soms lees ik het meteen, soms hou ik het even bij. 
Het hangt ook wat af van het onderwerp. Digitaal krijg ik liever tips en praktische info. 
Maar een artikel uit bijvoorbeeld Visie zal ik digitaal nog minder snel gaan bekijken, want 
daar maar je toch even bij gaan zitten om dat rustig te kunnen lezen. “
cAThy, bediende, 35 jaar

“Het is niet omdat het blad van de mutualiteit digitaal bij me zou binnenkomen, dat ik het 
dan wel zou lezen. Dan toch nog net iets liever de gedrukte versie.”
KAAT, bediende, 24 jaar

 “Papieren tijdschriften zijn wel makkelijker om mee te nemen op de trein of de bus. En als 
ik een hele dag op kantoor achter een computer heb gezeten, dan heb ik ’s avonds geen zin 
meer om opnieuw naar zo’n beeldscherm te kijken.” 
nicOle, bediende, 56 jaar

“Wat mijn vrienden via Facebook aangeven als interessante tijdschriftartikels, is dan al 
direct een goede filter voor me. Ik ben ook wel creatief bezig met handwerk en zo. Het 
materiaal dat ik daarover tegen kon (foto’s, patronen, …), heb ik liever wel digitaal, omdat ik 
dit dan kan opslaan op Pinterest. 
Toch geef ik de voorkeur aan papieren tijdschriften, maar dat komt ook omdat ik de 
middelen niet heb om technologische toestellen te kopen waarmee ik die informatie 
digitaal kan lezen. Buiten dan mijn pc, maar dat vind ik geen fijn toestel om te zitten lezen.” 
JAMillA, werkLoos, 48 jaar

“Het is handig dat je op zo’n tablet notities kan nemen. Je kan dat ook doen op papier, 
maar dat is mogelijk storend voor anderen die dat tijdschrift of dat boek ter hand nemen.”
DirK, gepensioneerde VorMingswerker, 60 jaar

“Ik krijg digitale tijdschriften binnen, maar mij ontbreekt de tijd. Het lukt me al moeilijk 
om al mijn mails gelezen te krijgen. Ik krijg toch liever tijdschriften op papier: dat ligt op 
mijn bureau en verdrinkt dan minder in mijn mailbox.”  
TheO, ZaakVoerder, 55 jaar

“Tijdschriften die ik snel kan vatten, lees ik liever digitaal. Maar als het gaat om wat 
moeilijker thema’s of artikels waarvoor je je echt aan het lezen moet zetten, dan toch 
liever nog op papier.” 
cArOlA, bediende, 38 jaar
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2. Maatschappelijke evoluties

Er kwam een einde aan de sterke verzuiling die tot in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw de Belgische samenleving kenmerkte. Die ontzuiling toont zich niet 
alleen in de politiek en bij levensbeschouwelijke organisaties, maar onder meer 
ook bij de overheid, in de journalistiek, in het maatschappelijke middenveld. Dat 
blijkt nog steeds een hele uitdaging voor de niet-commerciële periodieke pers. 

De meeste leden van Medianetwerk Plus kennen een VUKPP-voorgeschiedenis 
van christelijke inspiratie en het elkaar vinden in de katholieke zuil. De 
afgelopen jaren tekenen zich twee tendenzen af. De uitgevers met tijdschriften 
die uitdrukkelijk religieus geïnspireerde informatie blijven bieden kennen een 
stelselmatige terugval van het aantal abonnees. Dat is beduidend minder het 
geval bij uitgevers en tijdschriften die gaandeweg al dan niet bewust gingen 
seculariseren. Dat neemt niet weg dat verschillende van die instellingen zich 
sterk maken een meer eigentijdse maar nog steeds waardengedreven organisatie 
te zijn. Al zijn die waarden niet per se christelijk geïnspireerd, en klinken ze 
veeleer universeel humaan (rechtvaardigheid, correctheid, eerlijkheid…).

“Op eigen benen gelovig zijn”
“Het tijdschrift Middelares en Koningin gaat uit van de paters Montfortanen. Centraal staat het 
leren omgaan met je geloof. Daarbij is er veel aandacht voor de rol van Maria en volksdevotie. 
Als geen ander heeft Maria aan God de kans gegeven om God-met-ons te zijn.
Het tijdschrift kende vorige eeuw een sterke groei, met in de jaren vijftig een maximum oplage 
van om en bij de 240.000 exemplaren. Vanaf de jaren zestig, mede in het verlengde van nieuwe 
inzichten naar aanleiding van het tweede Vaticaanse Concilie, kenden we een terugval. We 
hechten momenteel veel belang aan beleving als een centraal gegeven voor het ‘op eigen benen 
gelovig zijn’.  Onze tijdschriften hebben nu een oplage van 18.000 exemplaren.”
FrAns FAbry, MagaZine MiddeLares en koningin

“Abonnees voor het leven”
“Medio de jaren zeventig haalde Kerk&Leven haar top met om en bij de 1 miljoen exemplaren. 
Nadien kenden we geleidelijk een gestage achteruitgang. Waar het indertijd nog een kerkblad was 
met veel input van de pastoors, evolueerden we vanaf de jaren tachtig naar een lokaal verankerd 
blad met ook aandacht voor het plaatselijke verenigingsleven. De redactie gebeurt door vrijwilligers 
die we daartoe vormen en coachen. De secularisatie van de jaren tachtig deed zich sterk voelen in 
het aantal abonnees, hoewel – onder meer omwille van de kwaliteitsverbetering – het aantal lezers 
jarenlang behoorlijk stabiel bleef. Ons publiek is een zeer trouw publiek in de zin dat mensen zich 
bijna voor het leven abonneren. Daardoor kampen we nu met een verouderend lezerspubliek, met 
onvoldoende vervanging door jonge mensen.”
TOOn OsAer, uitgeVerij HaLewijn
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De klassieke middenveldorganisaties kampen met een terugval van hun 
ledenaantal.  Onze samenleving kende een toenemende individualisering 
waarbij mensen steeds minder deel uitmaken van formele groeperingen. Waar 
ze dat toch doen (bijvoorbeeld bij sportclubs of lokale verenigingen), blijft de 
relatie vaak veeleer oppervlakkig. Dat blijkt ook bij de tijdschriften die klassieke 
middenveldorganisaties uitgeven. Onze online bevraging bij de leden van 
Medianetwerk Plus geeft aan dat bij 2/3 van de door hen uitgegeven tijdschriften 
er de voorbije tien jaar sprake was van een geleidelijke tot bij enkelen zelfs een 
sterke achteruitgang van het aantal abonnees. De andere bladen kennen min of 
meer een status quo, hoewel er ook enkelen zijn met een oplagestijging.   

De uitgevers kampen met twee ogenschijnlijk tegengestelde uitdagingen: 
verjonging en vergrijzing. 

De meeste uitgevers zoeken formules om meer jongeren te bereiken met hun 
informatie, al dan niet in tijdschriftformats. Verschillende lezersonderzoeken 
duiden aan dat jongeren en jonge gezinnen veel minder tot soms zelfs helemaal 
geen interesse hebben voor de tijdschriften van de door ons bestudeerde niet-
commerciële periodieke pers. Daar zijn verschillende redenen voor. Jongeren 
hebben niet alleen andere interesses, ze ontwikkelen een heel andere manier om 
zich te (laten) informeren, waarbij sociale media en smartphones een prominente 
rol vervullen (Apestaartjaren 5, 2014). Voor gezinnen die proberen om een 
loopbaan te combineren met een kwaliteitsvol gezinsleven en de bijhorende zorg 
voor kinderen en/of zorgbehoevende ouders, blijkt dan weer de overblijvende 
tijd-om-te-lezen zeer beperkt. 

Lezersonderzoeken tonen aan dat het leesbereik toeneemt in latere levensfasen. 
Zestigplussers lezen beduidend meer dan jongeren. Daarbij stelt zich de vraag 
in welke mate dit te maken heeft met het gegeven dat dit publiek meer een 
“lezende” voorgeschiedenis kende dan de huidige generaties jongeren. Het heeft 
minstens even veel te maken met het gegeven dat ouderen gewoonweg meer vrije 
tijd hebben, die ze volop kunnen gebruiken om vaker, meer en grondiger te lezen. 
Vanuit dit laatste standpunt zijn de huidige jongere generaties niet per definitie 
een verloren publiek: naarmate ze in latere levensfasen komen kan ook bij hen 
interesse en tijdsbesteding voor gedrukte en digitale pers toenemen. Al geven we 
toe dat deze redenering hypothetisch en nog niet bewezen is. 

Dit dreigt evenwel de uitgevers van de periodieke pers tussen twee stoelen te 
laten vallen. Want informatie op maat van jongeren spoort met andere interesses 
dan die van een ouder publiek. En dat oudere publiek wordt als maar groter 
en belangrijker voor de periodieke pers. De vergrijzing laat zich visualiseren 
in een leeftijdspiramide met een zeer grote middengroep medioren, geboren 
in het babyboomtijdperk. Die medioren worden binnenkort jongsenioren. Ze 
zijn gemiddeld genomen hoger geschoold en digitaler dan de generatie die hen 
voorging, al blijven ze papieren media nog zeer waarderen. Om die redenen 
hoeven uitgevers qua lezersbereik voor de korte tot middellange termijn niet al 
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te pessimistisch te zijn, mits ze zich aanpassen aan informatiebehoeften en de 
verschillende levensstijlen van een grote en zeer diverse groep ouderen.  

Niet alleen het leesgedrag, ook de interesses en de omgang met informatiemedia 
zijn bij ouderen anders dan bij jongeren. Uitgevers kampen daarbij heel sterk met 
hun zoektocht naar de grootste gemene deler waarbij ze beide publieksgroepen 
even goed kunnen bedienen met informatie. Al stelt zich dan de vraag of het 
zoeken van die grootste gemene deler wel wenselijk en haalbaar is. 

Sinds de tweede wereldoorlog maakten verschillende immigrantenstromen 
Vlaanderen een stuk kleurrijker. In 2020 zal 20 tot 30% van de bevolking in de 
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ontwikkelde landen van buitenlandse oorsprong zijn. Onderzoeken wijzen uit 
dat het mediagebruik van migranten niet zo veel verschilt van het mediagebruik 
van autochtonen, behalve dat ze aanzienlijk meer kijken naar buitenlandse 
televisiekanalen. Media hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het 
integratieproces van verschillende culturen en minderheidsgroepen. Voorlopig 
zijn ze echter nog geen spiegel van de multiculturele samenleving (Opgenhaffen 
e.a., 2012). Onze eigen verkennende studie bevestigt dat ook de uitgevers van de 
niet-commerciële pers geen of hooguit in zeer beperkte mate aandacht besteden 
aan deze etnisch-culturele doelgroepen.  

Last but not least in dit lijstje van maatschappelijke ontwikkelingen stelt zich het 
toenemende tweerichtingsverkeer in de -vooral digitale- media. Via internet 
participeren gebruikers in media en gaan ze ook eigen content aanmaken. Die 
nieuwe vorm van participatie leidde tot de term “’sociale media”. We merken dat 
veel niet-commerciële uitgevers koudwatervrees hebben om leden en lezers te 
betrekken bij hun tijdschriften. Van veel “user generated content” is nog geen 
sprake, toch niet in de tijdschriften. Dat is een gemiste kans in het streven naar 
meer betrokkenheid en binding van lezers. 

3. Doordacht communicatie- en informatiebeleid

We stellen vanuit verschillende invalshoeken (bestaand onderzoek, interviews 
met uitgevers, online enquête bij uitgevers) vast dat het met name bij de 
uitgevers van verenigingsbladen niet altijd even helder is welke positie en rol hun 
tijdschriften innemen in het communicatiebeleid en in de mix van de door deze 
organisaties ingezette communicatiekanalen. 

Uitgevers hebben het moeilijk met het bepalen van welke onderwerpen 
men, in welk format, met welke hoeveelheid tekst en via welke kanalen 
naar welke doelgroepen gaat brengen. Er is zelden sprake van een gericht en 
doordacht doseren en plannen van informatie. Er is weinig aandacht voor 
een informatiemanagement dat de informeringsnoden van een organisatie 
afstemt op de informatiebehoeften en interesses van de vaak verschillende 
deeldoelgroepen binnen het leden- en lezersbestand van de organisatie/uitgever.  
Op die manier krijg je tijdschriften waar een flink deel van de lezers zo weinig 
voor hen interessante informatie terugvindt, dat dit gaat wegen op bereidheid en 
intentie om dergelijke tijdschriften bij de hand te nemen, te doorbladeren en te 
lezen. 

Enkele geïnterviewde academici wezen op de gemiste kansen bij tijdschriften om 
meer hun publiek te betrekken. Dat sluit aan bij de aangehaalde tendens naar 
meer tweerichtingsverkeer en een “sociaal” gebruik van media. 
De waardengedreven periodieke pers biedt momenteel vooral feitelijke 
informatie met hier en daar wat duiding. Het is er vaak nog zoeken naar 
storytelling, beleving, feedback, discussie, crowdsourcing… . Ledenbladen en 
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andere tijdschriften uit dit voornamelijk niet-commerciële circuit tonen zich 
vooral “zenders” van informatie, eerder dan dat ze structureel werk maken 
van inbreng van leden en lezers. Niet dat die laatsten daar vanzelf allemaal 
toe geneigd of bereid zijn, maar met enige stimuli op dat vlak kan je lezers 
zo ver krijgen om ideeën, kennis, ervaringen… met elkaar te delen. Dan kan 
zo’n tijdschrift in samenhang met digitale kanalen niet alleen een belangrijk 
informatie- maar ook een gemeenschapsplatform worden. 

4. De crossmediale samenleving: maatwerk en dosering

Vlamingen gebruiken verschillende media door elkaar (Digimeter, 2013). Ze lezen 
’s ochtends de krant, terwijl ondertussen de radio opstaat en ze via smartphone de 
nieuwigheden op Facebook en een of andere nieuwssite checken. 

Bedrijven, organisaties en uitgevers ontwikkelen verschillende dragers voor hun 
informatie. Ook bij de niet-commerciële uitgevers merken we dat er sprake is 
van deze multichannel werking. Maar een multichannel omgeving betekent 
daarom nog niet dat men er “crossmediaal” mee bezig is. Een crossmediale 
benadering veronderstelt dat verschillende informatiekanalen onderling 
complementaire informatie aanbieden, en daarmee elkaar versterken. Dat 
gebruik van verschillende media hoort tevens aanleiding te geven tot meer 
interactie met de lezer. Zo kan een gedrukt tijdschrift een overzichtsartikel 
bieden over bijvoorbeeld een nieuwe ziekteregeling. Dat artikel kan verwijzen 
naar interviews of een reportage hierover op YouTube en Facebook, naar de 
administratieve details en bijhorende formulieren op de website, naar een 
centraal telefoonnummer of loket voor info op maat. Gedrukte, digitale en 
mondelinge kanalen ondersteunen elkaar. Ze bieden andere, elkaar versterkende 
informatie: anders qua inhoud en anders qua hoeveelheid content. Elk kanaal 
maakt andere informeringsdoelen waar: het tijdschrift trekt aandacht en geeft 
basisinformatie, het filmpje op de sociale media licht een en ander meer toe en 
leidt tot beleving en identificatie, de website heeft een ondersteunende functie en 
biedt grondige informatie voor wie dit wenst, de telefonische infolijn of een loket 
bieden een gepersonaliseerde benadering. 

Nog maar weinig niet-commerciële uitgeverijen werken op deze geïntegreerde 
crossmediale manier. Want multichannel betekent niet dat je kanalen naast 
elkaar maar met elkaar gaat ontwikkelen. Het veronderstelt dat offline en online 
redacties nauw met elkaar samenwerken en dat men bij elk onderwerp nadenkt 
welke informatie er op welke manier, met hoeveel tekst, met welk beeldmateriaal, 
met welke toonzetting in welk medium wordt gebracht. 

Om crossmediaal te kunnen werken stellen zich allerlei technische 
uitdagingen. Er is nood aan voldoende technische knowhow om zowel drukwerk 
als websites, apps, sociale media… te ontwikkelen. Het zijn uitzonderingen, 
de alsnog zeer weinige niet-commerciële uitgevers die hun tijdschriften (ook) 
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aanbieden in een voor smartphones of tablets geschikt formaat. Digitale versies 
van tijdschriften betreffen vaak alleen een pdf-versie of een nieuwsbrief via 
e-mail. 
Uitgevers zijn ook zoekende naar adequate en praktische haalbare benaderingen 
voor informatiemanagement: software en procedures om elk redactioneel issue 
crossmediaal te kunnen uitwerken. 

Maatwerk en dosering in een crossmediale omgeving: dat vormt de 
belangrijkste uitdaging voor de uitgeverij van de toekomst. Niet alleen online 
media hebben veel potentieel op dat vlak. In de offline uitgeverijomgeving 
groeit de aandacht voor gepersonaliseerd digitaal drukken. Bij de uitgevers 
van Medianetwerk Plus startte men daarmee bij Halewijn, waar men instaat 
voor het drukken van onder meer Kerk&Leven. Digitale druk en een bijhorend 
uitgekiend distributiesysteem staan toe om tijdschriften op maat van de lezer 
te maken. Een tijdschrift kan dan een mix vormen van generieke informatie die 
voor alle lezers bestemd is, met informatie op maat: informatie die aansluit bij 
het dorp of de gemeente van de lezer, en bij de interessevelden die de lezer zelf 
kan bepalen en beheren.  Het is een adequate manier om meer aan te sluiten bij 
de informatiebehoeften en interesses van de lezers, terwijl er aan de andere kant 
minder pagina’s gedrukt moeten worden met bijdragen waar die lezer weinig 
of geen belangstelling voor heeft.  Toch zal elke organisatie die tijdschriften 
maakt niet alleen willen inspelen op de informatiebehoeften van het publiek, 
maar ook zelf onderwerpen blijven aanbrengen: onderwerpen die aansluiten bij 
de informeringsnoden van de organisatie, en de bijhorende waardengedreven 
agendasetting, priming en framing. 

Het via digitale en gedrukte kanalen aanbieden van informatie op maat 
veronderstelt dat uitgevers beschikken over performante CRM-systemen. 
Een Customer Relationship Management systeem staat toe profielen aan te 
maken van elke abonnee / lid van een organisatie / klant van een bedrijf. 
Dat biedt ruimte voor het bijhouden van interesses en informatiebehoeften 
van de betrokkenen, mits men daarbij het nodige respect voor privacy en de 
bijhorende wetgeving in acht neemt. Zowel commercieel als niet-commercieel 
gerichte uitgevers hechten veel belang aan de mogelijkheden van CRM vanuit 
de overtuiging dat een belangrijke rol is weggelegd voor gepersonaliseerde, 
gesegmenteerde informatie (Witters en Koninckx, 2013). 

Dergelijke CRM-benadering moet ook soelaas kunnen bieden voor 
de honderdduizenden tijdschriftexemplaren die zelden of nooit 
gelezen worden. Bij elke grote ledenorganisatie (vakbond, mutualiteit, 
beroepsorganisatie, …) is er een reële minderheid aan leden die de ledenbladen 
weliswaar ontvangen maar er weinig of niets mee doen. Deze ongeïnteresseerde 
groep bekijkt zo een tijdschrift hoogst uitzonderlijk, en legt het vaak meteen bij 
het oud papier. Het is een prioritaire uitdaging voor uitgeverijen en verenigingen 
om deze in de praktijk immense papierverspilling in te tomen. Het heeft geen zin 
om productie- en distributiekosten te maken voor wie echt niet geïnteresseerd 
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is in deze bladen. Want dan is er geen sprake meer van informeren maar van 
informatieuitstoot (Van Ruler en Van Woerkum, 2000). 

Bij onze focusgroepsgesprekken hoorden we gemengde reacties op de 
mogelijkheid dat ze als lezer hun tijdschrift “op maat” zouden kunnen krijgen. 
De grootste belangstelling voor gepersonaliseerde informatie stelt zich voor 
regionale pagina’s, specifieke hobby- en beroepsgebonden thema’s. De enen 
waarderen het om minder informatiebalast te moeten ondergaan, de anderen 
willen zelf kunnen kiezen wat ze  wel of niet in een tijdschrift gaan lezen en zijn 
bang om anders iets nuttigs of interessants te missen. 

Bij wijze van tussenfase naar een meer gepersonaliseerde benadering van 
lezers, merken we dat bij de uitgevers het besef toeneemt dat er verschillende 

Lezers over gepersonaliseerde tijdschriften op maat
(selectie van citaten)

“Informatie volgens mijn interesses, dat zou me inderdaad interesseren bij een 
tijdschrift als Visie. Dan wil ik wel info over gezondheid en economie, maar dan 
niet meer over reizen. Want over reizen zoek ik op het internet zelf wel info.” 
nicOle, bediende, 56 jaar

“VAB-magazine zou ik dan misschien wel lezen, als het dan niet over auto’s gaat.” 
cAThy, bediende, 35 jaar

 “Voor mij zou dat wel OK zijn, info op maat. Dan kan ik aanvinken dat ik geen 
keukenrecepten wil. Je krijgt te vaak dingen die niet interessant zijn, en dan is het 
wel prettig om er net het relevante uit te kunnen halen. Dan verlies je ook minder 
tijd.”
TheO, ZaakVoerder, 55 jaar

“Een gepersonaliseerd tijdschrift? Dat geeft me het gevoel dat ik dingen ga 
missen. Als het om een tijdschrift gaat, dan wil ik een héél tijdschrift en zelf 
kunnen beslissen wat ik daar al dan niet in ga lezen. Ik heb niet graag dat 
iemand dat in mijn plaats doet. “
JAMillA, werkLoos, 48 jaar

“Ik volg Jamilla hierin. Het verruimt je horizon van ook al eens info tegen te 
komen waar je zelf vooraf niet zou aan gedacht hebben. Dat hoort bij het 
interessante van een tijdschrift: dat het wat breder is.” 
DirK, gepensioneerde, 60 jaar
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lezerstypes te onderscheiden zijn. Men onderscheidt in het lezerspubliek 
verschillende doelgroepen. Sociale achtergrond, levensfase en persoonlijke 
interesses bepalen mee tot welk type een lezer behoort. Het Leuvense 
onderzoeksinstituut HIVA typeerde de lezers van Visie (beweging.net, toen nog 
ACW) in vijf onderscheiden doelgroepen: intensieve lezers, regionale lezers, 
instrumentele lezers m.b.t. gezondheid en welzijn, instrumentele lezers m.b.t. 
werknemersbelangen, vluchtige lezers (Marx en Van Gyes, 2005). Gelijkaardige 
typologieën zijn ontwikkeld voor de mediagebruikers in het algemeen 
(Digimeter), maar ook voor het publiek van bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld 
voor de cultuurbranche, de bibliotheekbezoekers, toeristen en recreanten, … . 

 

“Herdenken van communicatie”
We zijn bij Beweging.net volop bezig met het herbekijken van onze communicatie, met het 
lezersonderzoek voor ons tijdschrift Visie als hefboom. Want moeten we voor iedereen nog een 
brievenbusformule voorzien? Kunnen we meer digitaal gaan werken en zo ons publiek nog beter 
bedienen?
Jurgen D’Ours, Visie (beweging.net)

“Differentiëring naar drie doelgroepen”
Mensen die aan ons gelinkt zijn bezorgen we regelmatig digitale nieuwsbrieven op basis van 
drie interessetypes: kamperen, wandelen &  fietsen, recreatie dichtbij. Dat doen we met een 
beknopt e-zine, met maximum acht topics. Dat sturen we naar mensen die zich ooit inschreven 
op basis van interesses. Op die manier proberen we meer en meer mensen gedifferentieerd te 
bereiken. 
ilse JAnssens, pasar
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Anne VAnDenbOrre en PhiliPPe MAsscheleyn 

Over de multichannel aanpak bij Boerenbond

“Er veranderde hier de laatste vijf jaar meer 
dan in de honderdvijftig jaar voordien.

De afgelopen vijf jaar kwamen we tot een 
grondig herdenken en reorganiseren van onze 
tijdschriften. Een lezersonderzoek bracht in 
kaart waar onze lezers al dan niet interesse 
voor hadden, en in welke mate ze onze 
toenmalige tijdschriften waardeerden. Dat 
stemde tot nadenken. 

Zo hoorden we van onze lezers dat je aan 
onze bladen niet kon zien dat ze van die 
ene organisatie, Boerenbond, kwamen. In 
onze nieuwe huisstijl zijn logo’s en huisstijl 
nu op elkaar afgestemd. Er is eenheid in 
verscheidenheid. Je ziet nu echt dat onze 
tijdschriften bij elkaar horen. En toch merk 
je dat elk tijdschrift een eigen deelidentiteit 
heeft.

We zijn bladen als Boer&Tuinder, 
Management&Techniek, 
Sierteelt&Groenvoorziening … nog een stuk 
meer gaan afbakenen ten opzichte van 
elkaar. Sinds ons lezersonderzoek weten we 
hoe belangrijk het is om gediversifieerde 
informatie te brengen, op maat van onze 
deeldoelgroepen. Of anders gezegd . We zijn 
vanuit de land- en tuinbouwer gaan denken. 
Wat zijn hun specifieke noden? 

We startten ook met een meer digitale 
aanpak. Daar beginnen we wat ervaring mee 
te krijgen, al is het nog niet helemaal een 
automatisme. We merken hoe belangrijk een 
multichannel benadering is. 

Stel dat er een persbericht van de minister 
van landbouw binnen komt. Dan triëren 
en doseren we de info op zo’n manier dat 
ze geschikt wordt voor de verschillende 
digitale en/of gedrukte kanalen, mét 
daarbij de betreffende lezersdoelgroep 
voor ogen.  Dat doen we heel transparant, 
zodat verschillende hoofdredacteurs 
-met inbegrip van de nieuwe functie van 
hoofdredacteur online- daarvan op de 
hoogte zijn. Zo vermijden we dat artikels 

twee keer geschreven worden. Dat vergt 
weliswaar voldoende tijd voor overleg, maar 
het rendeert in kwaliteitsvolle en gerichte 
informatie. Het kan bijvoorbeeld leiden tot 
250 tekens voor een Facebookbericht, 2000 
tekens voor de website en enkele dagen later 
5000 tekens voor Boer & Tuinder. 

Zo werken we hoe langer hoe meer 
multichannel. En dat loont. Het aantal 
websitebezoekers verdubbelde op twee jaar 
tijd. We gingen van 300 naar meer dan 3000 
Facebook-likes. En die groei zet zich door. 
Ondertussen klikt 30 à 35% van de abonnees 
onze elektronische nieuwsbrieven open, vaak 
met een link naar onze website. Dat e-zine 
functioneert tegelijk ook als teaser voor de 
printversie van Boer&Tuinder. 

We hoeven niet altijd de kampioen in 
snelheid te zijn. We doseren info en proberen 
overload te vermijden. Daarom krijg je van 
ons doorgaans niet meer dan één tot twee 
Facebookberichten per dag.

Zo veranderde er de laatste vijf jaar in 
onze informatiekanalen meer dan in de 
150 jaar voordien. We gingen voluit voor 
professionalisering in een goed en doordacht 
nieuw communicatiehuis. Een evolutie die 
onze leden weten te waarderen.” 
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5. Eigentijdse concepten

Een vaak voorkomende kritiek van lezers op niet-commerciële bladen is dat men 
ze als oubollig en saai beleeft. Er zit wat minder commerciële druk op een aantal 
van die tijdschriften om ze qua “look & feel” zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
voor het publiek.  Of hun tijdschriften er oubollig dan wel eigentijds uitzien, 
het zal van relatief weinig invloed zijn op het aantal leden/abonnees van een 
mutualiteit, werknemersorganisatie, beroepsfederatie, …  . Dergelijke tijdschriften 
liggen eerder zelden in de dagbladwinkel waar ze dan rechtstreekse concurrentie 
zouden aangaan met andere, commerciële en niet-commerciële bladen. 

Dat neemt niet weg dat elk zichzelf respecterend niet-commercieel tijdschrift 
er alle belang bij heeft het haar lezers zo prettig mogelijk te maken. Dat doen 
dergelijke bladen in de meeste gevallen nu al door veel zorg te besteden aan een 
laagdrempelige, heldere taal. De leesbaarheid van de meeste niet-commerciële 
bladen scoort bij lezersonderzoeken goed tot zeer goed. 

Maar een aantrekkelijk tijdschrift heeft nood aan meer dan verstaanbare 
tekst. Bladen lezen prettiger als de vormgeving fris en overzichtelijk is, met 
kwaliteitsvolle foto’s. Het veronderstelt dat de redactie niet enkel feitelijke, 
beschrijvende stukjes schrijft maar ze ook verschillende journalistieke genres 
brengt: reportages, interviews, columns…. Daarbij hoort ook aandacht voor 
storytelling en andere journalistieke technieken om enerzijds je publiek te 
betrekken en anderzijds je abonnees niet alleen tot lezen maar ook tot beleven 
van inhoud aan te zetten. Crossmediale content kan daartoe bijdragen. Maar dat 
veronderstelt dat men expertise ontwikkelt om dergelijke beklijvende crossmediale 
benaderingen te realiseren. Op dat vlak is nog heel wat werk aan de winkel. 

Het op die manier lezersvriendelijk creëren van inhoudelijk en vormelijk 
reliëf blijft een uitdaging voor veel redacties. Een aantal socialprofit 
organisaties realiseerde dit de afgelopen jaren in het kader van een volledige 
organisatierestyling waarvan de tijdschriften niet meer of niet minder dan 
een onderdeel vormden. Enkele voorbeelden: KBG herdoopte zich tot OKRA, 
Vakantiegenoegens koos voor de nieuwe naam Pasar, de KAV werd Femma… .  
Niet alleen de naam veranderde, vaak werden ook het DNA van deze organisaties 
en het aanbod dat ze brengen herschoeid op een meer eigentijdse leest. Gedurende 
gesprekken met lezers hoorden we regelmatig de waardering voor de hernieuwde 
vormgeving van tijdschriften als net die van Femma en Pasar. Een aantrekkelijke 
vormgeving blijkt een belangrijke trigger om jongeren zo ver te krijgen dat ze een 
tijdschrift ter hand nemen, bekijken en hier en daar aan het lezen gaan. 
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6. Management

Memori-onderzoek wees eerder op de belangrijke innovatienoden bij de periodieke 
pers, zowel bij de commerciële als bij de niet-commerciële uitgevers (Witters en 
Koninckx, 2013). Daaruit blijkt dat de uitgevers de behoefte tot innovatie vooral 
aanvoelen in de richting van online activiteiten: websitefunctionaliteiten, linken 
met sociale media, de lancering van extra producten… . Ondertussen dringen 
alweer nieuwe, vaak mobiele kanalen zich op. Dat brengt de uitgevers dezer dagen 
tot meer fundamentele innovatiewensen: ze stellen meer en meer het hele huidige 
bedrijfsmodel en de organisatie van de klassieke uitgeverij in vraag. Het onderzoek 
van Memori bracht tegelijk ook een aantal innovatiedrempels in beeld. Die hebben 
zowel te maken met materiële als met menselijke aspecten. Veranderingstrajecten 
veronderstellen niet alleen aandacht voor de ICT-omgeving maar uitdrukkelijk ook 
voor de HR-kant van de zaak. 

Innovatiedrempels

• Gebrek aan tijd
• Gebrek aan financiële middelen
• Onvoldoende kennis in huis  

(m.b.t. ICT, change management, …),  
wel zeer veel kennis van klassiek uitgeefproces

• Niet de juiste mensen in huis
• Druk om vooral de bestaande werking 

routinematig draaiende te houden
• Onvoldoende besluitvaardigheid  

tot innovatieve oplossingen
• Te klein om voldoende schaalvoordeel  

te realiseren
• Te klein om een voortrekkersrol aan te nemen
• Weinig kennis van het innovatie proces op zich 

(innovatie- en veranderingsprocessen)
• Moeite van medewerkers met 

veranderingsprocessen

Drempels voor innovatie bij de periodieke pers  
(Witters en Koninckx, 2013)
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Het is voor de beleidsmensen in deze sector een hele uitdaging om die drempels 
te overstijgen, en ondertussen even mentaal afstand te nemen van de min of meer 
routineuze beslommeringen en geplogenheden van hun drukke werkomgeving. 
Bij onze online bevraging van de leden van Medianetwerk Plus noteren we dat de 
helft van de uitgevers na lezersonderzoek overging tot een beperkte tot drastische 
vernieuwing van hun werking. De meeste anderen plannen wel zo’n vernieuwing 
op korte tot middellange termijn. We stellen vast dat de innovaties zich vooral 
situeren op het vlak van uitstraling en vormgeving, hoewel veel uitgeverijen ook 
werk (willen) maken van drastische koerswijzigingen.  Dit uitgeverijlandschap 
blijft dus nog wel een poosje in beweging. 

Commerciële tijdschriften hebben vaak angst dat het (gratis) aanbieden van 
digitale informatie al snel aanleiding geeft tot kannibalisering van hun gedrukte 
bladen. Dat probleem stelt zich in principe minder bij het grootste deel van de 
niet-commerciële pers, waar het aanbieden van informatie (al dan niet in de vorm 
van een tijdschrift) als service hoort bij het lidmaatschap van een organisatie. Zo 
een organisatie wil een goede communicatie met haar leden, waarbij de keuze 
van het instrument daarvoor van ondergeschikt belang is: het uitgeven van een 
tijdschrift vormt daar namelijk geen doel op zich. 

Om die goede reden zou de niet-commerciële pers zich best wat minder 
afwachtend opstellen en meer ruimte voor experiment ontwikkelen met 
bijvoorbeeld een crossmediale benadering of een gepersonaliseerde aanpak. Dat 
veronderstelt dat leidinggevenden bereid zijn die experimenteerruimte te bieden.   

Een nijpende uitdaging voor de periodieke pers betreft het zoeken naar 
eigentijdse en haalbare businessmodellen. Bij de commerciële uitgeverijen 
moet dat leiden tot reële verdienmodellen. Businessmodellen gaan over het aan 
de ene kant het kostenefficiënt maken en houden van productie en distributie. 
Daarnaast is het zaak de inkomstenkant te optimaliseren. 

Bij de uitgevers van Medianetwerk Plus biedt ongeveer de helft van de 
tijdschriften ruimte voor betaalde advertenties. Dat zijn niet alleen de 
tijdschriften die werken met betalende abonnees. Ook ledenorganisaties bieden 
advertentieruimte of overwegen om die alsnog aan te bieden. Net zoals in de 
bedrijfswereld zoeken socialprofit- en overheidsorganisaties manieren om 
kosten te beperken en inkomsten te optimaliseren. Daar horen voor velen ook 
reclame-inkomsten bij. Al stelt men er inhoudelijke grenzen: bij ¾ van de 
niet-commerciële tijdschriften die reclame voorzien, kan niet zo maar iedereen 
adverteren en stelt men normen. 

De lezers liggen zelf niet wakker van de advertenties, zo hoorden we bij de 
focusgroepsgesprekken. Ze zeggen de advertenties veeleer zelden te bekijken. 
Sommigen vinden het een meerwaarde indien de advertenties inhoudelijk passen 
tussen de redactionele stukken. Anderen vinden het dan weer net goed dat de 
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niet-commerciële bladen door weinig of geen advertenties te brengen mee het 
positieve verschil maken tegenover hun commerciële collega’s. 

Uitgeverijen kunnen adverteerders in principe ook de gelegenheid bieden om 
hun publiciteit crossmediaal te brengen. Weinig of geen niet-commerciële 
uitgevers doen dat momenteel: hun digitale kanalen bieden hoogst zelden 
advertentiemogelijkheid. 

Lezers over advertenties
(selectie van citaten)

“Reclame stoort me niet, als het maar niet gaat overheersen.”
JOyce, ZeLFstandige, 27 jaar. 

 “Ik bekijk geen reclame. Het stoort me niet, maar ik bekijk het ook niet.“
cAThy, bediende, 35 jaar

“Ik heb geen moeite met reclame als het eerlijke reclame is. En het 
hele tijdschrift mag niet ogen als een reclameboekje waar je tussen de 
advertenties door moet gaan zoeken naar de informatie. 
De inhoud van de reclame moet ook wat passend zijn. Je moet 
bijvoorbeeld in Makzima (CM Ziekenzorg) geen reclame gaan zetten van 
sterrenrestaurants.” 
lOuis, gepensioneerd, 70 jaar

“Ik heb het toch wel moeilijk met reclame. Want dat maakt net het 
onderscheid tussen deze en de commerciële bladen.” 
MAgDA, bediende, 52 jaar

“Adverteerders in gespecialiseerde bladen zijn doorgaans bedrijven die 
op dat vlak ook wel iets te bieden hebben. Nichereclame die past bij 
inhoud en het daarin geïnteresseerde publiek, dat stoort me niet.” 
FreDDy, gepensioneerde, 70 jaar

“Als bij een artikel over boekhouding reclame staat voor 
boekhoudsoftware, misstaat dat niet, en heb je meteen ook gegevens 
voor als je geïnteresseerd zou zijn met die bedrijven contact te nemen. “
TheO, ZaakVoerder, 55 jaar
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DirecTeur TOOn OsAer  
OVer DigiTAlisering biJ hAlewiJn: 

Innovatie met aandacht  
voor mens en technologie

“Halewijn positioneert zich als uitgeverij en 
drukkerij voor de Vlaamse kerkgemeenschap, 
met Kerk&Leven als belangrijkste tijdschrift. 
De grote vaste kosten voor de verschillende 
lokale edities zetten de klassieke manier van 
werken onder druk. Daarom gingen we op 
zoek naar externe expertise om Kerk&Leven 
te herpositioneren en te structureren. 
Inhoudelijk lieten we het blad veel meer 
evolueren naar een nieuwsblad met kortere 
artikels. Het tijdschrift is nu wat minder puur 
kerkelijk. Het geeft ruime aandacht aan het 
positieve in de samenleving. 

Lokale verankering blijft essentieel. Maar om 
de vele lokale edities betaalbaar te houden 
moesten we investeren in de aankoop van 
digitale drukpersen. Nu hoeven we niet 
meer voor elke editie aparte drukplaten 
te hebben. Elk exemplaar kost ongeveer 
even veel, ongeacht de editie. We zetten 
ook voor andere uitgaven dan Kerk&Leven 
meer en meer in op digitale druk, omdat dit 
segmentatie van doelgroepen en info-op-
maat mogelijk maakt. 

Een stuurgroep startte vier jaar geleden 
met de nodige voorbereidingen om tot een 
verregaande digitalisering van onze redactie- 
en productieprocessen te komen. Daarvoor 
deden we beroep op externe expertise. 
Drie soorten specialisten spraken we 
aan. HR-consultants begeleidden ons om 
onze medewerkers doorheen het interne 
transformatieproces te loodsen. Daar 
horen nogal wat trouwe werknemers bij, 
die hier al jarenlang aan de slag zijn. Het is 
belangrijk om die mensen mee te krijgen in 
die nieuwe mindshift. Inhoudelijk herbekeken 

we de redactionele concepten met enkele 
gereputeerde bladenmakers. En ook voor 
het technische luik gingen we scheep met 
externe specialisten, die al eerder gelijkaardige 
technologische veranderingen hielpen 
introduceren bij onder meer Roularta en De 
Persgroep. Het is belangrijk dat er voldoende 
aandacht is voor elk van die drie dimensies. 

We evolueren naar een hybride markt, met 
een groeiend aantal digitale tijdschriften. 
Meer en meer gaan lezers hun informatie 
deels in digitale en deels in gedrukte 
vorm krijgen. Daarbij zullen tijdschriften  
zowel digitale als printlezers hebben. 
We ontwikkelen in onze werkruimten 
toenemende aandacht voor het crossmediale. 
Binnen die context is het goed dat Kerknet, 
het digitale kerkelijke platform, hier ook 
onderdak heeft. 

Op korte termijn gaan we verder met de 
digitalisering van het productieproces van 
onze publicaties. De markt voor digitaal lezen 
is weliswaar nog aan het rijpen, maar eenmaal 
het zo ver is, willen we er klaar voor zijn.” 
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Kan men abonnees laten betalen voor content? Men onderneemt voorzichtige 
pogingen in die richting vanuit de commerciële uitgeverijen, maar met weinig 
succes. Vlamingen verwachten dat digitale informatie gratis is en zijn niet bereid 
om daarvoor te betalen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Uitzonderingen 
vormen nichespelers met een wat kapitaalkrachtiger publiek, zoals bijvoorbeeld 
De Tijd. 
De niet-commerciële uitgeverijen zijn voor hun doelgroepen niet geneigd om 
hen te laten betalen voor digitale inhoud. Terecht, zo blijkt. Want ledenbladen 
bieden in regel hun tijdschriften aan als onderdeel van het lidmaatschap. 
Bij de focusgroepsgesprekken met lezers waren ze unaniem: ze wensen onder 
geen beding nog eens extra te betalen voor de tijdschriften van de organisaties 
waar ze lid van zijn. Men beschouwt dat als een ondeelbare service die bij hun 
lidmaatschap hoort. 

Bij het managen van tijdschriften hoort ook het ontwikkelen van voldoende 
promotie. Die promotie is niet alleen nodig opdat de bladen gekocht zouden 
worden, gezien veel van de niet-commerciële bladen vanzelf bij het lidmaatschap 
van een organisatie horen. Promotie is ook een stimulans om die tijdschriften 
terdege te laten lezen door wie ze in de al dan niet digitale brievenbus krijgt. Een 
crossmediale werking zorgt er net voor dat de verschillende mondelinge, digitale 
en gedrukte kanalen elkaar promoten. Enkel de bladen met betalende abonnees 
hebben min of meer een promotiestrategie voor hun tijdschrift. En ook daar stelt 
zich vaak de nood aan professionalisering. 

7. Professionalisering

Gedurende onze gesprekken met uitgevers net zo goed als bij de online enquête 
bij de leden van Medianetwerk Plus blijkt de sterk aangevoelde noodzaak tot 
professionalisering en innovatie. Toch is die innovatie niet vanzelfsprekend 
omwille van koudwatervrees en/of omwille van een gebrek aan savoir faire. 

Als uitgesproken invalshoek voor professionalisering wijzen de uitgevers 
naar de crossmediale redactiestructuur die velen zich toewensen. Welke 
medewerkers met welke competenties zet je op welke manier in om samen op 
een doelgroepgerichte manier gedrukte, digitale en mogelijk zelfs mondelinge 
informatiekanalen te ontwikkelen? Schaalgrootte is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Voor kleine uitgeverijen met hooguit enkele medewerkers zijn 
andere crossmediale arrangementen nodig dan voor de grotere spelers. Maar in 
het algemeen kunnen we stellen dat ook de niet-commerciële uitgeverijen voor 
de uitdaging staan om hun redacties meer dan ooit te bevolken met flexibele, 
polyvalente, redactioneel en technisch onderlegde medewerkers (Deuze, 2007).  
Ze moeten multimediale vaardigheden ontwikkelen die hen beter in staat stellen 
om in een crossmediale omgeving te functioneren. Tussen 2003 en 2008 nam het 
aantal journalisten dat voor meer dan één type informatiekanaal werkt toe van 
23% naar 29% (Paulussen en Ugile, 2010). Alles wijst er op dat die tendens zich 
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ondertussen doorzet. Het betreft dan vooral printjournalisten die tevens online 
content aanleveren. 

De uitgeverijen van Medianetwerk Plus geven hun medewerkers behoorlijk 
wat ruimte om bij te blijven door middel van allerlei vormingen. Met name de 
Persacademie, een initiatief van de uitgeversfederaties Medianetwerk Plus en 
UPP, biedt een financieel laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod waar de sector 
gretig gebruik van maakt. Daarnaast voorziet men regelmatig in company 
trainingen. 

Professionalisering kan ook door expertisedeling en samenwerking tussen 
de uitgevers en hun organisaties en bedrijven. We stellen vast dat er maar zeer 
weinig initiatieven in die richting zijn. Uitgevers van de niet-commerciële 
pers gaan zelden bij elkaar op visite om te leren hoe ze tijdschriften maken en 
verspreiden. Nochtans zijn zowel de behoefte als de bereidheid daartoe groot. Het 
is een belangwekkende uitdaging voor de niet-commerciële, waardengedreven 
pers om elkaar meer dan ooit te vinden in het zoeken en vinden van invalshoeken 
en werkwijzen om hun gedrukte en digitale periodieken op een eigentijdse 
manier prominent in de lezersmarkt te houden. 

“Geïnteresseerd in kennisdeling”
“We staan samen met andere bladen voor heel wat uitdagingen, niet in het minst in het zoeken 
naar de goede verhouding tussen print en digitaal. We zijn zeker geïnteresseerd in kennisdeling 
en horen graag van andere collega’s hoe zij dit strategisch en praktisch aanpakken. ”
ilse JAnssens, pasar

 “Samen onderhandelen met leveranciers”
“In de toekomst willen we graag met collega’s uitgevers samenwerken rond een aantal 
knelpunten. We staan alsnog alleen in het ontwikkelen van een goed crossmediaal 
redactiesysteem, en daar willen we graag met anderen expertise delen. Ook het samen 
onderhandelen met leveranciers lijkt ons een opportuniteit.”
Anne VAnDenbOrre en PhiliPPe MAsscheleyn, boerenbond, o.a. boer&tuinder 
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7. 
Aandachtspunten voor een 
waardengedreven persfederatie

Wat leden verwachten  
van Medianetwerk Plus

Onze online enquête en de interviews met uitgevers brachten in kaart wat de leden 
verwachten van wat tot voor kort “VUKPP” was en nu Medianetwerk Plus wordt.  

De leden van Medianetwerk Plus kregen de gelegenheid om via de online 
bevraging zelf noden en prioriteiten aan te reiken voor de toekomstige werking 
van Medianetwerk Plus. Dat leidde tot een heldere top vier:

1. Doorgaan met het aanbieden van vormingen (persacademie/mediacademie)
2. Belangenverdediging bij politici en andere beleidsmakers
3. Leden samen brengen voor onderlinge kennis- en expertisedeling  
4. Stimuleren van innovatie en samenwerking

Persacademie/Mediacademie

De uitgevers van Medianetwerk Plus maken volop gebruik van de vormingen van 
de initieel vanuit de persfederaties UPP en VUKPP opgezette Persacademie. Die 
maakt ondertussen deel uit van het samenwerkingsverband “Mediacademie”, 
waar naast UPP en Medianetwerk Plus (VUKPP) ook de beroepsorganisaties The 
PPress en Vlaamse Nieuwsmedia aan participeren.  
De financiering van de Mediacademie opleidingen gebeurt via een systeem van 
cofinanciering, met inbreng van de Vlaamse Minister van Media.

De opleidingen van Persacademie, specifiek voor de periodieke pers, blijken 
een schot in de roos gezien ondertussen honderden persmedewerkers er 
aan deelnamen, en de initiatiefnemers veel vormingen stelselmatig kunnen 
hernemen. De deelnemers kennen aan die vormingen een hoge waardering 
toe, zo blijkt uit de evaluatieformulieren. De vormingen beantwoorden aan 
uitgesproken behoeften. Bij gesprekken met uitgevers hoorden we wel dat het 
belangrijk is om op termijn ook te voldoen aan de behoefte tot vormingen “voor 
gevorderden”. 
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Belangenverdediging

Leden verwachten van een organisatie als Medianetwerk Plus dat ze hun 
belangen verdedigt, en dan vooral bij de maatschappelijke actoren die het pers- 
en distributiebeleid alsook het juridische kader (bijvoorbeeld met betrekking tot 
auteursrechten) mee bepalen: de federale en Vlaamse overheden, bpost, BIPT 
(Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), … . De leden wensen 
daarbij dat Medianetwerk Plus ook de belangen van VZW’s en kleinere uitgevers 
ter harte neemt. 

Kennis- en expertisedeling

Er is bij de uitgevers binnen Medianetwerk Plus veel vraag naar kennis- en 
expertisedeling. Gezien we hier vooral te maken hebben met niet-commerciële 
uitgevers generen die zich minder om met collega’s van andere organisaties 
open en vrij te praten over hun werking, over wat werkt én over wat niét werkt. 
Die open, onderling collegiale sfeer en het bijhorende vrijwilligersengagement 
is iets wat binnen Medianetwerk Plus met haar hoofdzakelijk waardengedreven 
uitgevers nog wat explicieter onderscheidt van de andere persfederaties. Spelers 
in het commerciële circuit zijn omwille van concurrentieoverwegingen minder 
geneigd tot openheid dan collega’s in het niet-commerciële circuit.  

Bij Medianetwerk Plus is er potentieel een grote bereidheid tot onderlinge kennis- 
en expertisedeling. Dat biedt deze beroepsorganisatie goede perspectieven 
om in te gaan op de uitdrukkelijke vraag van haar leden om nog een stuk meer 
van elkaar te kunnen leren. Er zijn zelfs uitgevers bereid om bijvoorbeeld 
redactiemedewerkers van een andere uitgeverij een tijdje op de eigen redactie 
te laten meedraaien, en vice versa. Aandacht voor schaalgrootte vindt men 
belangrijk hierbij. Wat niet wegneemt dat zowel kleinere als grotere uitgeverijen 
van elkaar kunnen leren. 

Binnen die context is het wenselijk dat Medianetwerk Plus voldoende informeert 
over wat er zowel strategisch als in de dagelijkse werking aan de gang is bij 
haar leden, welke beleidslijnen men er uitstippelt, hoe men omgaat met de 
uitdagingen in een sterk evoluerende samenleving. 
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Innovatie en samenwerking

Hoewel wat minder expliciet dan bij de voormelde drie topbehoeften, zien de 
leden een mogelijke rol weggelegd voor Medianetwerk Plus bij het stimuleren 
van innovatie in de sector. Daarbij beoogt men niet zo zeer het aanbieden 
van algemene informatie maar wel meer kennis, expertise, coaching, 
samenwerking… op maat. 

Ten slotte geven we mee dat enkele leden opperden dat samenwerking zo ver kan 
gaan dat een groep uitgevers als één blok gaat onderhandelen met leveranciers 
zoals bijvoorbeeld drukkerijen, adverteerders, aanbieders van shared services… . 
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8. 
Conclusies bij het  
verkennend onderzoek

Omvangrijk, weinig bekend, 
maar met meerwaarde

De hoofdvraag voor onze verkennende studie was: wat is momenteel het belang 
van de niet-commerciële en “waardengedreven” pers in het medialandschap, de 
economie en de samenleving? We splitsten dit op in een aantal subvragen die hun 
antwoord kregen in de verschillende hoofdstukken van dit cahier. We ronden hier af 
met een synthese van de belangrijkste onderzoeksbevindingen, en formuleren tien 
aanbevelingen. 

DNA

Is er zoiets als een “waardengedreven pers”? Ja, hoewel die benaming nieuw en 
nog volstrekt onbekend is in het werkveld.
In onze definiëring geven we aan dat de waardengedreven periodieke pers een 
ander soort rendement nastreeft dan louter het financiële. Niet dat het financiële 
kosten/baten plaatje er onbelangrijk is, maar het komt er op de tweede plaats.  De 
waardengedreven pers omvat uitgevers die expliciet werk maken van het promoten 
en versterken van immateriële waarden, ideeën, gedachtegoed… ten voordele van 
de samenleving in haar geheel of van bijzondere doelgroepen daarin.

Het overgrote merendeel van de niet-commerciële periodieke pers maakt 
hier deel vanuit, gezien de meeste niet-commerciële tijdschriften er expliciet 
maatschappelijke doelen en bijhorende waarden op nahouden. De niet-
commerciële pers bestaat vooral, maar niet alleen, uit verenigingstijdschriften en 
informatiebladen van de overheden. 
Ook commerciële uitgevers kunnen waardengedreven zijn, al is dit daar 
ondergeschikt aan het primaire nastreven van financiële winst ten behoeve van 
particuliere eigenaars of aandeelhouders. 

Waardengedreven tijdschriften streven belangenbehartiging na: van zichzelf 
als organisatie, van de leden en/of lezers die ze vertegenwoordigen, van de 
maatschappelijke thema’s en waarden die ze centraal stellen. Zowel uitgevers, 
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lezers als academici geven daarbij aan dat het tijdperk van de pure, zuilgebonden 
propaganda grotendeels verleden tijd is. De lezers beseffen dat deze tijdschriften 
informatie en duiding brengen met een eigen agenda, en bijhorende eigen 
priming en framing. Ze waarderen die openheid, net zoals ze het appreciëren dat 
de waardengedreven tijdschriften ruimte bieden voor andere onderwerpen dan in 
de gewone pers aan bod komen. 
 
De waardengedreven periodieke pers onderscheidt zich tevens van de klassieke 
dag- en weerkbladpers doordat ze niet zo gericht is op alleractueelste informatie, 
slechtnieuwsberichtgeving, onverwachte of sensationele items.  De informatie 
is er laagdrempelig, biedt vaak meer diepgang, en geeft meer ruimte voor 
nichegespecialiseerde onderwerpen.  
Deze bladen mikken vaak ook op een verbindende invalshoek tussen organisatie/
tijdschrift en hun leden/lezers. 

De “waardengedreven pers” betreft niet alleen de leden van Medianetwerk 
Plus. Deze beroepsorganisatie vertegenwoordigt een gedeelte van deze 
waardengedreven uitgevers, niet meer of niet minder.  

De niet-commerciële en waardengedreven periodieke pers vormt een belangrijke 
aanvulling op de klassieke pers en versterkt zo de diversiteit in het Vlaamse 
medialandschap. 

De uitgevers van Medianetwerk Plus gaan met hun tijdschriften uit van 
algemeen menselijke waarden (rechtvaardigheid, correctheid, eerlijkheid…). Een 
minderheid houdt het uitdrukkelijk bij christelijke en katholieke waarden.  Nogal 
wat leden van Medianetwerk Plus, en niet in het minst bij de organisaties binnen 
beweging.net, geven aan oog te hebben voor de sociale dimensie, met aandacht 
voor kansengroepen, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid. 

De beroepsorganisatie Medianetwerk Plus heeft niet het monopolie van 
waardengedreven uitgevers. Je vindt die met vele tientallen ook elders, 
voornamelijk bij middenveldorganisaties. Anderzijds is het zo dat weliswaar 
niet alle, maar wel de meeste uitgevers van Medianetwerk Plus uitdrukkelijk een 
maatschappelijke visie met bijhorende waarden brengen met hun tijdschriften.  

Tijdschriften met meerwaarde, voor lezers en uitgevers

De niet-commerciële pers realiseert geen klassieke nieuwsjournalistiek, wel 
organisatie-, sector-, thema- en bedrijfsjournalistiek. Gedrukte en digitale 
tijdschriften spelen een belangrijke rol in de communicatiemix die verenigingen 
en andere organisaties inzetten in het bereiken van hun doelgroepen. En al 
dringen zich hier meer en meer sociale media als Facebook en Twitter op, toch 
zijn tijdschriften nog steeds het push-kanaal met het grootste publieksbereik om 
informatie naar een ruim publiek te duwen. 
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We kunnen de maatschappelijke meerwaarde van de waardengedreven 
periodieke pers samenvatten in vijf componenten. 

Vooreerst brengen deze bladen vanuit hun set van eigen doelen en waarden 
informatie, die aanvullend blijkt ten opzichte van wat de gewone pers brengt.  
Dat geeft het lezerspubliek input om tot opinievorming te komen. 

Waardengedreven tijdschriften besteden aandacht aan doelgroepen die 
in de gewone dag- en weekbladpers minder aan bod komen: leden van een 
specifieke beroepsgroep (landbouwers, onderwijzers, zelfstandigen, …) maar 
ook kansengroepen: mensen in armoede, personen met een handicap, … .  We 
kunnen hier spreken van een nabijheidspers: tijdschriften die dicht bij hun 
doelgroepen willen staan. Dat uit zich trouwens ook in aandacht voor lokale 
berichtgeving, zoals nogal wat van deze tijdschriften aanbieden. 

Een derde meerwaarde betreft binnen de waardengedreven pers vooral de 
verenigingsbladen: ze bieden potentieel voor betrokkenheid en engagement 
voor en met lezers. 

Waardengedreven tijdschriften helpen lezers zowel om brandende 
maatschappelijke issues als om minder prominente thema’s in een bredere 
context te plaatsen. Dat doet nadenken en tot inzichten komen. Het brengt 
zowel gelovigen als vrijzinnigen al eens tot reflectie, meditatie of gebed. Dit is de 
spirituele dimensie van de waardengedreven periodieke pers.

Tenslotte blijken nogal wat van deze tijdschriften bij te dragen tot een 
kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding van de Vlamingen en de daarbij horende 
versterking van het verenigingsleven.  

Die vijf componenten geven aan dat deze tijdschriften een democratisch surplus 
bieden in onze samenleving. De waardengedreven pers neemt zo enkele rollen op 
die klassieke pers niet of in mindere mate kan opnemen.  

Lezers en niet-lezers

Een hoge oplage is nog iets anders dan een groot lezersbereik. Want de niet-
commerciële uitgevers mogen dan wel op publieke fora oplagecijfers vermelden, 
bereiken hun tijdschriften ook echt veel lezers? Jazeker, zo blijkt, al is niet elke 
abonnee een lezer. 

De niet-commerciële pers heeft een groot lezerspubliek. Echter, hoe zwakker de 
band met de organisatie of uitgever, hoe groter er een minderheid van abonnees 
is – tot 10 à 25% – die de bladen zelden of nooit zelfs maar ter hand neemt.  
Des te sterker die band of de bijhorende interesses, des te meer en des te 
grondiger de abonnees de bladen lezen. Niet enkel belangstelling speelt hierbij 
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een rol, ook de levensfase waarin men zich als lezer bevindt. Die blijkt zeer 
bepalend voor de thema’s waarin men geïnteresseerd is en voor de beschikbare 
tijd om tot het lezen van dergelijke bladen te komen. 

Gigant in de schaduw

Bij het verkennen van de economische betekenis dienden we ons te focussen 
op de “niet-commerciële pers”. Dat verfijnen tot een in kaart brengen van 
“waardengedreven” pers zou veronderstellen dat bij elk tijdschrift wordt nagegaan 
hoe prominent men er welke waarden vooropstelt. Zo ver reikte ons onderzoek niet.  

Uit onze terreinverkenning blijkt dat de niet-commerciële bladen meer dan de 
helft van het Vlaamse tijdschriftenlandschap uitmaken. Op basis van de 
tijdschriften waarvan de oplage ons via publiek toegankelijke bronnen bekend is, 
stellen we vast dat acht van de tien qua oplage “grootste” tijdschriften bij de niet-
commerciële bladen horen. Verruimen we de oplageranking naar een top vijftig, 
dan vind je daarin zevenentwintig niet-commerciële tijdschrifttitels. Ongeveer 
58% van de jaarlijks door bpost in België verspreide tijdschriftexemplaren betreft 
verenigingspers/presse associative. 

Als je de niet-commerciële bladen opneemt in de inventaris van het Vlaamse 
tijdschriftenlandschap, nemen ze er een indrukwekkend aandeel van voor hun 
rekening. Maar het is een gigant in de schaduw.  Je vindt er zelden iets over 
in wetenschappelijke literatuur, vakpers of medianieuws. Dat komt doordat 
het overgrote merendeel van de niet-commerciële bladen niet terug te vinden 
is in de CIM-cijfers, het media-referentiekanaal bij uitstek. Omdat de meeste 
van die bladen niet of in mindere mate afhankelijk zijn van reclame, zijn ze 
niet opgenomen in de uiteindelijk toch vooral op adverteerders gerichte CIM-
statistieken.  Dus anno 2014 zijn niet Dag Allemaal en Libelle de qua oplage 
“grootste” tijdschriften in Vlaanderen, maar wel Visie (beweging.net), Klasse 
(Vlaamse overheid) en S-Magazine (Socialistische Mutualiteit). 

De niet-commerciële pers in Vlaanderen is goed voor enkele duizenden jobs en 
een omzet van honderden miljoenen euro’s. Het productieproces bij de uitgevers 
van al dan niet commercieel gerichte bladen is behoorlijk gelijklopend, maar niet 
identiek als bij de commerciële bladen. Net zoals bij de commerciële pers kennen 
de niet-commerciële collega’s een behoorlijke taakverdeling met bijhorende 
functies en competentieprofielen. 
Daarbij mag men niet vergeten dat er in het maatschappelijke middenveld ook 
duizenden vrijwilligers actief zijn in het mee aanleveren van teksten en foto’s, en 
in het meewerken aan distributie en administratie. 
Preciezere cijfers kunnen we hier niet geven. Bij de mapping van de 
Vlaamse tijdschriftensector door Flanders DC & UAMS stonden de gebruikte 
onderzoeksmethoden niet toe om de niet-commerciële pers mee op de radar te 
krijgen. 
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Net als bij de commerciële bladen toont zich bij de niet-commerciële tijdschriften 
een dalende oplagetrend, zij het niet over de hele lijn en aan een trager tempo. 
Bij de ledenbladen evolueert de oplage mee met de toe- of afname van het 
aantal leden van de organisatie. Bladen waarvan het abonnement niet bij het 
lidmaatschap van een organisatie hoort, kennen net zoals de commerciële bladen 
een dalende tendens in oplage en bereik. 

Anders dan bij commerciële bladen, waar advertenties een prominente rol spelen 
in de inkomstenstructuur, halen niet-commerciële bladen hun financiën vooral 
uit lidmaatschapsbijdragen, eigen middelen en abonnementsgelden. 
Ongeveer de helft van de tijdschriften van Medianetwerk Plus biedt geen ruimte 
aan advertenties. Wie dat wel doet, stelt doorgaans normen en laat niet zo maar 
door eender wie adverteren. 

Aanbevelingen

In de vorige twee hoofdstukken schetsten we verschillende uitdagingen voor 
de waardengedreven pers, en gaven we aan wat binnen die context de leden 
verwachten van Medianetwerk Plus.  Die uitdagingen zijn deels gelijkaardig maar 
toch ook deels verschillend dan bij de commerciëke periodieke pers. 

Dat brengt ons ter afronding van deze studie tot tien concrete aanbevelingen: vijf 
voor de uitgevers en vijf voor Medianetwerk Plus. 

Aanbevelingen voor de tijdschriften en hun uitgevers

1. Tijdschriften nog beter integreren in de communicatiemix

Tijdschriften staan in deze informatiesamenleving niet meer alleen. De meeste 
niet-commerciële en waardengedreven uitgevers maken gedrukte tijdschriften 
terwijl ze daarnaast in min of meerdere mate ook werk maken van elektronische 
nieuwsbrieven, websites, sociale media, diverse vormen van mondelinge 
communicatie (infolijn, loket, huisbezoek, …) , folders, brochures… . 
Het viel ons op hoe zelden organisaties/uitgevers aanpak en inhoud van 
tijdschriften doordacht plannen en doseren in nauwe samenhang met de andere 
communicatiekanalen. Die media bestaan vaak al te geïsoleerd naast elkaar. 
Er is hoge nood aan een meer crossmediale benadering waarbij de 
verschillende informatiekanalen elkaar versterken in het bereiken van 
communicatiedoelen bij de beoogde doelgroepen. Zo vermijdt men 
tapijtbombardementen waarbij alle doelgroepen telkens weer de zelfde 
informatie krijgen via telkens weer andere kanalen. 

105



2. Werk maken van een kostenefficiënte en duurzame aanpak

Met name de grote ledenorganisaties kampen met een nog belangwekkende 
minderheid abonnees die zelden of nooit aan het lezen van die bladen 
toekomen. Het is een illusie te denken dat men dit “koude publiek” met zo’n 
tijdschrift kan bereiken. Het is integendeel een gigantische verspilling van geld, 
papier en bomen. Hier is nood aan een kostenefficiënte en duurzame aanpak. 
Dat kunnen verenigingen doen door hun leden minstens gedeeltelijk te laten 
bepalen welke informatie ze wel/niet willen krijgen via welke gedrukte en/
of digitale kanalen. Zoiets veronderstelt een performante CRM-aanpak, met 
regelmatig geactualiseerde abonneeprofielen. Op die manier bewijzen ze leden 
en lezers een dienst met informatie die meer op hun maat gemaakt is.  

3. Aandacht voor eigentijdse concepten.

Dit aandachtspunt betreft vooreerst de vormgeving van de niet-commerciële 
bladen. In lezersonderzoeken lees je wel vaker (maar zeker niet overal) dat lezers 
de lay-out als oubollig of weinig professioneel ervaren.  De noodzaak van een 
uitnodigende, frisse en eigentijdse lay-out stelt zich het meest bij ledenbladen 
waar de band tussen de lezers en de organisatie eerder beperkt is. Een oubollige 
vormgeving is er een extra drempel om het blad ter hand te nemen, terwijl een 
aantrekkelijke lay-out net stimuleert om alsnog wat verder te kijken en te lezen.
Bij die eigentijdse concepten horen ook benaderingen als storytelling, het 
betrekken van lezers door hen mee ideeën en informatie te laten geven 
(crowdsourcing), met hen in gesprek te gaan (de converserende organisatie), 
… . Tijdschriften kan men een stuk interactiever maken, zeker als men ze 
crossmediaal combineert met mondelinge en digitale kanalen.  

4. Ruimte maken voor samenwerking

Het viel tijdens ons onderzoek op hoe weinig de uitgevers van de 
waardengedreven pers reeds samenwerken en onderling kennis en expertise 
uitwisselen. Er is wel een uitgesproken behoefte aan, maar zelden maakt 
men er echt werk van in de drukke productieroutine richting telkens weer 
een nieuw nummer van zo’n tijdschrift. We kunnen die uitgevers alleen maar 
aanbevelen elkaar te vinden en samen oplossingen te zoeken en te delen voor de 
uitdagingen die zich aandienen. 

5. Zichzelf blijven

Lezers herkennen en erkennen het engagement en de waarden in de 
waardengedreven tijdschriften. Ze beseffen dat dit geen onafhankelijke, 
neutrale en seksloze bladen zijn, en ze waarderen die eerlijkheid. Zo weten 
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ze door welke bril gekeken wordt, zelfs al zijn ze het niet altijd eens met die 
waarden en bijhorende accenten. 
Bovendien appreciëren lezers net datgene wat deze bladen anders maakt dan de 
commerciële pers: het bieden van overzicht, van wat meer diepgang en duiding, 
van nichespecifieke informatie door tijdschriftenmakers die dicht bij hun 
publiek willen staan. En dat allemaal in een doorgaans bevattelijke taal. 
Laat de waardengedreven pers bij dit alles vooral zichzelf blijven.

Vijf aanbevelingen voor Medianetwerk Plus

1. Uit de schaduw komen en uit de schaduw blijven

De waardengedreven periodieke pers is een gigant maar bevindt zich niettemin 
in de schaduw van het Vlaamse tijdschriftenlandschap. Een beroepsfederatie als 
Medianetwerk Plus kan zelf initiatieven nemen om dit soort pers uit de schaduw 
te krijgen. 
Dat kan ze doen door alvast zichzelf meer op de kaart te zetten met volwaardige 
eigen informatiekanalen, gericht op niet alleen de leden maar ook op potentiële 
leden, beleidsmakers en andere belangwekkende actoren. 
Naast het zichzelf bekend maken en houden is het nog belangrijker om in de 
kijker te brengen wat leeft bij de waardengedreven uitgevers, welke meerwaarde 
ze brengen, hoe ze omgaan met uitdagingen van deze tijd, waar de goede 
praktijkvoorbeelden zijn… .  

2. De academische paradox helpen opheffen

De omvang van de niet-commerciële en waardengedreven periodieke pers is 
omgekeerd evenredig met de aandacht die men er aan besteedt in onderwijs en 
onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Medianetwerk Plus 
kan een actieve rol vervullen in het opzetten en onderhouden van contacten met 
deze academische instellingen, het aanreiken van onderzoeksonderwerpen, het 
praktisch faciliteren van onderzoek, … . 
Zo zou het goed zijn om met wetenschappelijk onderzoek tot een grondiger 
en fijnmaziger analyse te komen van de waardengedreven pers. Dat vergt een 
grootschaliger aanpak en een langere onderzoekstijd dan we in ons eigen 
verkennende onderzoek konden waarmaken. 

3. Een heldere en consequente positionering van Medianetwerk Plus

Medianetwerk Plus wenst haar werking te verruimen naar een brede, 
waardengedreven pers. Dan is het belangrijk om dat consequent en in alle 
openheid te doen, met helderheid over de betekenis van dat “waardegedrevene” 
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en de mate waarin dat nog de christelijke inspiratie van de vroegere VUKPP 
veronderstelt. Het betekent ook dat Medianetwerk Plus qua dienstverlening, 
belangenverdediging en qua verbindend “gemeenschapsleven” voldoende kan 
bieden  voor uitgevers.  
Tenslotte is het hierbij zaak om Medianetwerk Plus goed te positioneren naast 
en/of mét die andere beroepsfederatie, de Unie van de Periodieke Pers. 

4. Samen sterker op de advertentiemarkt

De niet-commerciële en waardengedreven pers is een grote speler in het 
Vlaamse tijdschriftenlandschap. En net zoals bij de commerciële pers kijken 
veel uitgevers er uit naar extra inkomsten, die bovendien wat meer ruimte 
kunnen bieden om te investeren in innovatie. 
Men kan hier ernstig de piste overwegen om met een grote groep uitgevers 
collectief naar de adverteerdersmarkt te stappen. Medianetwerk Plus 
groepeert nu reeds een zeer interessante groep tijdschriften: bladen met een 
soms zeer grote oplage en dito publieksbereik, en anderzijds bladen met een 
beperkter publiek maar die dan weer net voor adverteerders interessante 
nichedoelgroepen vormen.  
Verschillende van die tijdschriften zouden samen nog sterker kunnen staan en 
gevoelig meer advertentiemiddelen aantrekken. Dat hoort dan wel te gebeuren 
met respect voor de lezers: die waarderen net dat de niet-commerciële bladen 
geen of slechts in beperkte mate advertenties publiceren. Het is dus zaak de 
balans ook weer niet in de andere richting te laten overslaan. 

5. Professionalisering in een open minded, collegiale omgeving

De leden van Medianetwerk Plus waarderen de werking van Persacademie en 
Mediacademie in die mate dat ze het blijven aanbieden van die vormingen als 
topprioriteit beschouwen. Maar het mag ook wat meer zijn. Er is vraag naar 
meer formules om de professionalisering bij de leden van Medianetwerk Plus 
aan te moedigen: bijvoorbeeld het samen aankopen van diensten en producten 
bij leveranciers, het bij wijze van korte stage onderling redactiemedewerkers 
uitwisselen,  het opzetten van werkgroepen waar uitgevers en hun medewerkers 
rond specifieke thema’s kennis en expertise delen of daar samen naar op zoek 
gaan. Want daar zit een nog sterker uit te spelen eigenschap van Medianetwerk 
Plus: doordat de leden nauwelijks of geen concurrenten van elkaar zijn, 
heerst er een gevoel van onderlinge collegialiteit, en is er minder gêne om 
zowel positieve als minder positieve ervaringen met elkaar te delen. Dat 
biedt toekomstpotentieel voor een Medianetwerk Plus als een interactieve 
community waarin tientallen waardengedreven uitgevers elkaar kunnen 
vinden in een gemeenschappelijk professionaliseringstraject.  
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Als het voor uw drukwerk meer moet zijn dan de laagste prijs 

heeft drukkerij Halewijn de gepaste oplossingen voor al uw 

wensen in huis. Drukkerij Halewijn, die al zestig jaar tekent 

voor de weekkrant kerk & leven, drukt traditioneel zowel 

als digitaal en is sinds kort ook initiatiefnemer van en partner 

in het grootste digitale krantenproject van Europa.

Contacteer ons vrijblijvend

Uitgeverij & drukkerij Halewijn NV

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

t: 03 210 08 11    e: halewijn.info@kerknet.be

i: www.halewijn.info

Laat de abonnee kiezen
Ongetwijfeld dub je ook wel eens over de vraag: moeten we overschakelen naar digitale communicatie. 
Is je lid er klaar voor? Zijn alle abonnees er klaar voor? 
Niet langer zorgen daarover. GENSCOM biedt de oplossing met zijn unieke online platform dat je toelaat 
zowel digitale als gedrukte tijdschriften en newsletters te versturen EN een combinatie van beide. 
En dit vanaf heel kleine oplages.
 
Maak kennis met dit idee 
en surf naar www.genscom.be

Contacteer
 

Louis Frarynlaan 77 - 2050 Antwerpen 
0478 95 94 06 
www.genscom.be
stefaan.vanysacker@genscom.be
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AANVULLEND PENSIOEN
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BETERE ZEKERHEID
VOOR ONDERNEMERS

SOCIAAL 
VERZEKERINGSFONDS

FONDS DE SOLIDARITÉ
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Wij nemen het écht op 
voor zelfstandigen

ONDERNEMINGSLOKET • SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS 
AANVULLEND PENSIOEN • STARTERSCONSULT

Voor Zenito ben jij als ondernemer de motor van onze economie. Zonder zelfstandigen, geen 
jobs en geen bloeiende samenleving. Daarom streven wij elke dag naar betere zekerheid voor 
ondernemers. Bij Zenito kan je steeds rekenen op persoonlijk advies en begeleiding, op élk  
moment van je carrière als zelfstandige: van bij je opstart tot na je pensioen. 

een vlotte start
Bij zenito ondernemingsloket krijg je alle informatie rond je opstart en begeleiden we je 
bij het vervullen van de bijhorende administratieve formaliteiten. Zo ben je zeker van een 
vlotte start van je zaak.

Beschermd ondernemen
Bij zenito sociaal verzekeringsfonds bouw je je sociale zekerheid op, waardoor je als zelf
standige ook kan genieten van een wettelijke sociale bescherming zoals pensioen, kinderbijslag, 
kraamgeld, faillissementsuitkering, enz. 

een zorgeloze toekomst
Bij zenito aanvullend pensioen optimaliseer je je sociale zekerheid dankzij het Sociaal Vrij  
Aanvullend pensioen. Daarmee spaar je niet enkel voor een extra pensioen, maar kan je ook  
rekenen op extra vergoedingen en uitkeringen: moederschapsvergoeding, uitkering bij arbeids
ongeschiktheid, bij ernstige ziekte, enz. Op die manier ben je gerust voor de toekomst.

Kortom, voor betere zekerheid voor ondernemers ga je best langs bij Zenito.

WWW.zenito.Be
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Halewijn en Canon geven vorm  
aan kerk & leven van de toekomst

Elke week verschijnt kerk & leven in meer dan 450 edities. Die lokale 
verankering is de bestaansreden van het blad, maar tegelijk een grote 
moeilijkheid, zeker in een periode waarin weekbladen in het algemeen 
kampen met dalende oplages. Voor uitgever Halewijn startte enkele 
jaren geleden dan ook de zoektocht naar een manier om te moderniseren 
en te toekomst te garanderen.

Die zoektocht leidde naar de digitale 
printers en softwaretoepassingen 
van Canon. “Twee grote uitdagingen 
stelden zich”, legt Toon Osaer, 
algemeen directeur bij Halewijn, 
uit. “Enerzijds was er geen enkel 
voorbeeld van een weekblad op 
krantenpapier – en met een oplage 
van 270.000 exemplaren – dat 
digitaal gedrukt werd.

Anderzijds was er de distributie van 
de verschillende edities, waarvan 
de abonnees lang niet altijd op het 
grondgebied van de betreffende 
parochie of grotere eenheid wonen. 
“Een extreem voorbeeld is een 
bepaalde postronde in Kessel-Lo bij 
Leuven, waar veel mensen na hun 
studententijd blijven wonen”, zegt 
Osaer. “Zij verkiezen dikwijls de editie 
van de parochie waar ze vandaan 
komen, zodat de postbode daar 42 
verschillende edities moet ronddelen. 
Zeker jobstudenten durfden in het 
verleden wel eens Roeselare met 
Ruiselede te verwisselen.” Canon 
beschikt hiervoor over de juist 
digitale printtechnologie en heeft 
een volledig concept uitgewerkt 
waarmee we deze uitdagingen konden 
aangaan.

Sinds een goed jaar wordt 
kerk & leven gerealiseerd met 
een nieuwe workflow, op maat 
gemaakt door Canon voor Halewijn. 
Hierbij wordt elk exemplaar 
geïndividualiseerd en geprint in 
de volgorde van de postronden. De 
eigenlijke printproductie gebeurt 
op de Canon CS3000 digitale 
pers. Elk exemplaar is bovendien 

geïndividualiseerd. “Dat is ook 
een ecologisch voordeel”, zegt 
Osaer. “Vroeger werden elke week 
tienduizenden exemplaren van 
het blad vernietigd, omdat de 
post nood had aan reserves en de 
offsetdrukpers tijd nodig had om ‘op 
niveau te komen’. Nu wordt echter elk 
exemplaar dat we drukken, gebruikt.”

De technologie die Canon en Halewijn 
ontwikkelden, kan nu ook voor andere 
toepassingen worden gebruikt.  
“We denken aan individuele klanten,  
bijvoorbeeld mensen die een doopsel 

of een jubileum vieren”, legt Stefaan 
Vanysacker uit. “Via een online 
platform kunnen zij zelf een krant 
samenstellen. Die kunnen ze laten 
printen digitaal verspreiden, of 
beiden.”

Daarnaast kunnen ook verenigingen, 
van sportclubs en jeugdbewegingen 
tot veel grotere organisaties, een 
publicatie samenstellen met het 
digitale redactiesysteem. Meerdere 
mensen kunnen, elk op hun eigen 
computer, aan dezelfde krant werken. 
“Uiteraard bestaan er al dergelijke 
systemen van ‘cocreatie’, net als er 
systemen bestaan om een publicatie 
te personaliseren of op een efficiënte 
manier te distribueren”, zegt 
Vanysacker.  
“De combinatie is echter uniek.”  
“En bovendien is er bewezen dat 
het werkt, zelfs op de heel grote 
schaal van een weekblad op 270.000 
exemplaren, met 450 edities en meer 
dan duizend medewerkers”, besluit 
Toon Osaer.



Stil leven 
Een stem voor 
rust en ruimte in 
drukke tijden

O ironie, een 
boek over stilte 
dat vol woorden 
staat. En toch. 
Via authentieke 

getuigenissen van stiltezoekers - van 
componist over vogelspotter tot mana-
ger en kloosterzuster- heeft vrt-jour-
naliste Kristien Bonneure een pracht-
boek gemaakt waarin ze tracht om de 
veelvormigheid van de stilte te vertalen. 
Want stilte is meer dan afwezigheid van 
geluid.

isbn 978 94 014 1286 5 | € 19,99

In alle eenvoud

Tom Zwaenepoel 
verzamelt in deze 
bundel de mooiste 
uitspraken van 
paus Franciscus.
Zijn uitspraken 
zijn openhartig, 
direct en spreken 

daarom heel wat mensen aan.
Paus Franciscus neemt geen blad voor 
de mond als het over corruptie, gerod-
del of onrechtvaardigheid gaat. Zijn 
persoonlijke en kernachtige gedachten 
getuigen van een sterk geloof, een grote 
nederigheid en een realistisch engage-
ment.

isbn 978 94 014 1792 1 | € 19,99

Een binnenweg 
naar Istanbul

Sebastien de Fooz 
is de bezieler van 
een wandeltocht 
van Ieper over 
Sarajevo naar 
Istanbul. Meer dan 
3000 kilometer 

stappen naar het onbekende, in dialoog 
gaan met de ander, een tocht naar onze 
eigen innerlijke ontmoetingsruimte… 
het opent nieuwe perspectieven. Het 
leert ons meer begrip te hebben voor 
elkaars diversiteit en vormt de basis 
voor een vredevolle samenleving, ook 
honderd jaar na wo i.

isbn 978 94 014 2094 5 | € 12,50

uitgeverij lannoo 
winnaar Prijs voor het Spirituele boek 2011, 2012 en 2013

nieuw in 2014

www.lannoo.be

genomineerd voor prijs voor 
het spirituele boek 2014

essay voor de maand 
van de spiritualiteit 2014

ZONDER 
RINGEN

HELLYN KARTONNAGE
OOIGEMSTRAAT 22 | 8710 WIELSBEKE
T 056 666 771 | F 056 665 771
INFO@HELLYN.BE

BEKIJK ONS AANBOD OP
WWW.HELLYN.BE

MET 
RINGEN

VOOR UW
STALEN 

DISPLAYS

EN NOG
VEEL MEER 



Niets is gevaarlijker dan een idee, 
  wanneer men er maar één heeft.

Alain
FRANS FILOSOOF EN ESSAYIST

Mondiale rechtvaardigheid blijft een verre, schijnbaar utopische droom. Tertio legde  

zijn oor te luisteren bij drie academici uit Harvard, Stanford en Louvain-la-Neuve.  

Ze vervangen de economische logica van  “verdeel en heers” door een filosofie die  

herverdeling en beheersing van armoede propageert.

2, 7-9

Ian Paisley overleden

Ondenkbaar zonder 

“roeping”

Albanië
Franciscus zondag  

op bezoek

Expositie

Heilige Plaatsen,  

Heilige Boeken 

Rusland

“Meer sancties werkt 

contraproductief”4
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“Herverdelen en  

armoede beheersen”
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Christelijk opinieweekblad    17 september 2014    nr. 762     € 2,50   

 15de jaargang    P 007198    Afgiftekantoor Antwerpen XTERTIO
Geloofwaardig

Tertio is een weekblad dat de actualiteit volgt, analyseert en daar een derde dimensie aan 
toevoegt: duiding, opiniëring en inspiratie vanuit een christelijk en meer bepaald katholiek 
perspectief.  We zijn maatschappijkritisch, ook naar de katholieke kerk en streven ernaar om 
via diepgravende artikels onze lezers een invalshoek mee te geven die misschien nog niet 
aan bod gekomen was.

Bel ons of stuur een  mail op tel.: +32 (0)3 210 08 37 | tertio@kerknet.be en vanaf dan 
kan u een jaar lang elke week genieten van een een blad dat gelooft in opinies.

 Stof tot nadenken voor slechts 94€/jaar

EEN BLAD DAT GELOOFT IN OPINIES.

ADMB.be

Arbeidsreglementen, aansluiting bij een 

preventiedienst, arbeidsongevallenverzekering, 

sociale bijdragen, … Als ondernemer hebt u heel 

wat verplichtingen, voor u en uw medewerkers.  

ADMB zet ze om in een investering die werkt, 

voor u en de mensen rondom u.

Ook daarom kiezen 

ondernemers voor ADMB.

Ontdek wat ADMB nóg 

voor u kan betekenen op 

admb.be. 
(maar voel u voo

ral niet verpli
cht)

Voel u vooral
niet verplicht.
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THE POWER
OF THE HEART

LAAT JE HART JE GIDS ZIJN

NU TE KOOP IN DE (ONLINE) BOEKHANDEL - € 19,99 - KOSMOS UITGEVERS

‘Ik geloof dat het hart 

het meest krachtige, 

invloedrijke element 

is in ons leven.’

– Maya Angelou

 

‘Je zult je volle potentie 

nooit en te nimmer 

bereiken als je je hart 

niet opent.’

– Paulo Coelho

Gesprekken met 
18 wereldiconen waaronder:

Paulo Coelho, Isabel Allende,  
Eckhart Tolle, Jane Goodall 

en Maya Angelou

BAPTIST DE PAPE

nooit en te nimmer 

bereiken als je je hart 

Adv 175x258 POWER of the HEART V2.indd   1 10-09-14   14:54



Sinds 1973
wenskaarten

geschenkboekjes
posters

kalenders
affiches

Hoofdzetel:
Uitgeverij Muurkranten vzw

Monnikenwerve 1 • 8000 Brugge 
T 050 31 26 01 • F 050 31 05 50

www.muurkranten.be

Galerie & grafiekwinkel:
Manna Kunsthuis 

Heilige-Geeststraat 3
8000 Brugge 

www.mannakunsthuis.be
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Dank voor al die jaren advies.

We tekenen graag in voor de volgende 40!
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Steun onze aanpak wereldwijd

www.                               .be

ontmoeting     •     dialoog     •     solidariteit

Missio is een internationale kerkelijke organisatie in meer 
dan 140 landen. Samen steunen we pastorale projecten van 
meer dan duizend christelijke gemeenschappen wereldwijd.
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www.kbc.be

Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

KBC_Imago2014_175x258.indd   1 26-08-14   10:56



Printing, dat is onze passie, ons vak. Daar leven we voor. Met hart en ziel.
En dat kan je voelen, horen en zien aan ieder magazine of iedere krant die bij ons de deur uit gaat. 
Zelfs in deze gedigitaliseerde wereld, blijven we geloven in de kwaliteit van print, het gedrukte 
woord. Het is een passie en een liefde die we graag delen met onze klanten.

Researchdreef 30
1070 Brussel
België
T +32 (0) 2 526 01 50

Keerstraat 10
9420 Erpe-Mere
België
T +32 (0) 53 82 03 11

com@corelioprinting.be | www.corelioprinting.be

COR WLP ad 225x300 Fonk.indd   1 27/08/13   18:24



Holmen Paper is driving the trend 
towards increasingly specialised paper 
grades. Through unique products, we 
challenge established notions of paper 
choice and improve the cost-efficiency 
of our customers’ production.

We don’t make paper
We drive development

www.holmen.com

People
committed 
to paper

Davidsfonds Uitgeverij publiceert 
elk jaar zo’n 90 nieuwe boeken. Kwalitatief 
hoogstaande en gevarieerde titels gericht op een 
ruim publiek. Non-fi ctie voor volwassenen over 
uiteenlopende onderwerpen en een breed arsenaal 
aan kinder- en jeugdboeken.
Uiteraard mogen boeken rond zingeving, 
spiritualiteit en religie niet in ons aanbod ontbreken! 

Ontdek het volledige aanbod op onze website 
www.davidsfonds.be 

Onze topper voor 
dit jaar? 
Een Bijbel, de prachtige 
bijbelbewerking van 
Philippe Lechermeier 
en Rébecca Dautremer: 
een nieuwe en gedurfde 
interpretatie van de 
mooiste Bijbelverhalen 
in tekst en beeld.  
Verschijnt op 6 oktober.

adv Davidsfonds.indd   1 18/09/14   06:59
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… Vervoer naar ziekenhuis - Tweede medisch advies - Thuiszorg - Nazicht ziekenhuisfacturen - Infoavonden -
  Terugbetaling pruiken en prothesen - Herstelverblijven - Lotgenotencontact - Financiële steun …

RIA DENKT HEEL EVEN
NIET AAN HAAR CHEMO
EN DAAR ZORGEN WIJ MEE VOOR Ziek zijn kost heel 

wat kracht en energie. Daarom bieden wij je een vlekkeloze service 

en staan wij graag voor je klaar, zowel met een ruim pakket van 

diensten als op fi nancieel vlak. Want hoe meer zorgen wij je kunnen 

besparen, hoe meer tijd jij hebt voor jezelf.

www.cm.be

Adv_imago_chemo_175x122_VUKPP.indd   1 4/07/14   10:10



Emilie Francine, Confi turen Wildiers, lid sinds 2000

Omdat ik als 
ondernemer zo
een directe lijn heb 
naar de Wetstraat
Als ondernemer hebt u 101 redenen om te kiezen voor een UNIZO lidmaatschap. Al is het maar om die stevige 
portie zuurstof om sterker te ondernemen. UNIZO, dat is een houvast én dit met het gewicht van 85.000 
collega-ondernemers. Voor minder pestbelastingen, minder paperassen en een gezond ondernemersklimaat. 
Voor persoonlijk advies en informatie. En voor efficiënte oplossingen om slimmer te ondernemen.

 

U bent al UNIZO lid voor 191 euro. 
Ontdek al onze voordelen op
www.unizo.be/allesoverlidworden

UZO_3861_ledenwerving2014_ad_A4_wildiers_180914.indd   1 18/09/14   15:44



Weekblad met een     voor Vlaanderen



Een waarde(n)volle investering 
in de toekomst van elk kind

EDUCATIEVE 

TIJDSCHRIFTEN 

AVERBODE

www.averbode.com M
A
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Gelukswandeling
Sta jezelf toe gelukkig te zijn. Adem rustig in en uit terwijl je traag wandelt.

Geniet van iedere ademteug en glimlach terwijl je uitademt.
Uitademen helpt vele gifstoffen uit te scheiden.

Terwijl je bewust ademt in een gezonde omgeving vul je je hart met vrede en geluk.
En breng je ook vrede en geluk naar degenen die je liefhebt.  

Meer informatie op www.maandvandespiritualiteit.be
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