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Vrouwenbladen zijn altijd populair geweest, maar sinds de komst van het internet nemen de 
oplagecijfers af. De tijdschriftenmarkt staan onder druk en redacties houden zich bezig met de vraag 
hoe ze hun lezers kunnen behouden. Als antwoord op de toenemende concurrentie van internet 
begeven tijdschriften zich ook steeds meer zelf online. Social media accounts en een website zijn 
inmiddels bij nagenoeg alle vrouwenbladen aanwezig. De lezers lijken te vragen om interactie met 
hun tijdschrift, maar moeten vrouwenbladen wel inspelen op deze nieuwe behoeften of kunnen ze 
het ook zonder digitale interactie overleven? 
 
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar digitale interactie bij vrouwenbladen en de vraag of dit 
onmisbaar is om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Daarbij staat de volgende 
probleemstelling centraal: Vrouwenbladen kunnen in de toekomst niet overleven zonder digitale 
interactie met de lezers. Voor deze scriptie zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt. Allereerst is er 
een literatuuronderzoek gedaan om meer te weten over de achtergrond van persoonlijke interactie 
en vrouwenbladen. Daarnaast is een uitgebreide inhoudsanalyse van vijf vrouwenbladen gedaan om 
te kijken in hoeverre ze al bezig zijn met digitale interactie.  
 
Uit het literatuuronderzoek blijkt dat in de afgelopen jaren een aantal belangrijke technologische en 
sociale veranderingen hebben plaatsgevonden. Daardoor zijn niet alleen onze 
communicatiemogelijkheden veranderd, maar ook de mediabehoeften van consumenten. 
Consumenten willen interactie met een tijdschrift, omdat ze door iets bij te dragen het gevoel krijgen 
ergens bij te horen. Doordat er een ware content-explosie heeft plaatsgevonden maar consumenten 
niet meer tijd zijn gaan besteden aan media, is de aandacht van de consument schaars geworden. 
Vrouwenbladen, en media in het algemeen, zullen daarom in moeten spelen op de veranderende 
behoeften van consumenten. Alleen dan kunnen ze in de toekomst overleven. 
Uit de inhoudsanalyse blijkt dat vrouwenbladen al wel bezig zijn met digitale interactie, maar dat er 
wel verschillen zijn te zien. De vrouwenbladen stimuleren in hun blad de digitale interactie met hun 
publiek nog weinig. Ook wordt er bij de meeste bladen nog weinig gedaan met crossmediaal werken. 
Op de website en sociale media zijn vrouwenbladen vaak nog meer gericht op het zenden van 
informatie dan op een echt dialoog aangaan met de lezer. Vrouwenbladen kunnen juist door te 
reageren op vragen of reacties van lezers de digitale interactie met hun lezers (verder) stimuleren. 
 
Geconcludeerd kan worden dat vrouwenbladen die in de toekomst willen blijven bestaan, zich bezig 
moeten (gaan) houden met digitale interactie. De mediabehoeften van consumenten zijn in de 
afgelopen jaren veranderd: ze willen interactie met een tijdschrift. Vrouwenbladen zijn al wel bezig 
met digitale interactie met hun lezers, maar als ze in de toekomst willen blijven bestaan zullen ze nog 
meer in moeten gaan spelen op de veranderende behoeften van consumenten. 
 
Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen voor vervolgonderzoek. Een 
van deze aanbevelingen gaat over de vraag in hoeverre de kwaliteit van berichten en reacties van 
tijdschriften op berichten van lezers invloed heeft op de binding van de lezers met het blad. Ook zou 
er een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden over de vraag: wat zorgt voor de meeste digitale 
interactie tussen een tijdschrift en de lezers? Wat werkt echt en wat juist niet? 
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