
Vraag & antwoord
✔ Is een werkervaringsplaats vergelijkbaar met een stage?

Nee. Een werkervaringsplaats is bedoeld voor afgestudeerde journa-
listen en daar hoort ook meteen een salaris bij.  

✔ Wanneer kom ik aanmerking?
Om in aanmerking te komen moet je in 2006 zijn afgestudeerd aan 
een journalistieke opleiding op HBO- of universitair niveau.

✔ Hoe kan ik me aanmelden? 
Je kunt net als bij elke andere sollicitatieprocedure direct contact op-
nemen met de desbetreffende hoofdredacteur. Kandidaten worden 
geselecteerd op studieachtergrond, motivering en ervaring. De deel-
nemende titels staan vermeld in deze flyer en op Villamedia.nl. Een 
aantal tijdschriften zal de werkervaringsplaats ook via advertenties op 
vacaturesites bekendmaken. 

Yvonne Dankfort (NVJ) en Ruud Schets (NUV):

‘Volop meedraaien in
een kleine redactie’
Jonge journalisten krijgen de kans om werkervaring op te doen
en redacties kunnen rekenen op een vitale instroom. Zo snijdt
het mes aan twee kanten, vinden Yvonne Dankfort van de
Nederlandse Vereniging van Journalisten en Ruud Schets van
het Nederlands Uitgevers Verbond.

Werkervaring is een belangrijk doel van het Kennismakingsproject VAK,
maar niet het enige. ‘Wij vinden het juist belangrijk dat de sector meer in
beeld komt bij jonge journalisten’, zeggen Schets en Dankfort.
‘Studenten kiezen tijdens hun opleiding vaak niet in de eerste plaats
voor een vaktijdschrift’, zegt Yvonne Dankfort. ‘Je ziet dat ze vak-
tijdschriften pas leuk gaan vinden op het moment dat ze er mee in
aanraking komen. Dat weten we omdat de projecten al sinds 1998
plaatsvinden. De journalisten komen vaak terecht in kleine redacties
waar ze volop meedraaien en eigen initiatieven kunnen nemen. Dat
maakt hen enthousiast voor een loopbaan in de sector.’ 
Voor werkgevers is het project een winst voor redacties. Ruud Schets: ‘Wij
vinden het een prima manier om goede journalisten binnen te krijgen. Na de
negen maanden werkervaring zie je dat veel jonge journalisten blijven hangen.’ 
Op dit moment beginnen de redacties met hun wervingsacties. 
Er is veel animo vanuit werkgevers en deelnemers, aldus Dankfort en Schets. 
‘Het aardige is dat het aanbod breed en gevarieerd is. Tot nu toe heeft 
elke titel wel een passende journalist gevonden.’

Vraag & antwoord
✔ Wanneer kan ik beginnen?

Per 1 mei 2007. De duur is zes tot negen maanden.
✔ Wat ga ik verdienen?

Je wordt ingedeeld in salarisschaal A van de CAO Vaktijdschriftjournalis-
ten. Vorig jaar bedroeg het aanvangssalaris 1636,37 euro per maand. 
Let wel; deze indeling bepaalt de hoogte van de beloning, je valt als 
werkervaringsplaatsnemer niet onder de CAO. Je hebt dus niet automa-
tisch recht op bijvoorbeeld vakantiegeld. Het is aan de uitgever om extra 
arbeidsvoorwaarden te bespreken. 

✔ Heb ik een proeftijd?
Nee. De overeenkomst voorziet wel in een wederzijdse mogelijkheid van 
tussentijdse opzegging.

‘Tijdens mijn studie aan de HES
in Amsterdam en een verkorte

studie aan de UVA heb ik 
in totaal tweeënhalf jaar
gereisd. In die tijd experi-
menteerde ik met reisjour-
nalistiek. Een aantal verha-

len werden in Sp!ts gepubli-
ceerd maar ik vond mezelf 

nog te onervaren. Ik volgde de
cursus Wetenschapscorrespondentie

en liep stages bij Algemeen Dagblad en
Trouw. In De Journalist las ik over het

Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten. Ik heb vakbla-
den aangeschreven en ben bij Adformatie aangenomen. Ik kreeg
de kans om te doen wat ik wilde en had een enthousiaste begelei-
der. In het begin schreef ik verhalen die nog even werden gelezen
en aangepast. Die stap viel op een bepaald moment weg. Alleen in
het verzinnen van onderwerpen was ik de onervarene binnen de
redactie, maar zo ben ik nooit behandeld. Adformatie was een
goede ervaring, ik had er wel een aantal jaren willen werken maar
helaas was dat niet mogelijk. 
Buitenlandjournalistiek is mijn passie, dus na Adformatie ben ik
meteen begonnen als freelancer. Ik heb Georgië en Abchazië
bezocht en heb bladen zoals Vice Versa, Internationale
Samenwerking en Het Parool benaderd. Daar zijn zes verhalen uit
gerold. Verbazingwekkend. Dat was me nooit zo snel gelukt als ik
niet bij Adformatie had gewerkt. Ik heb heel veel geleerd over
vakbladen en je leert gewoon goed schrijven.’

20 x werkervaring

Pas afgestudeerde
journalisten kunnen vanaf
1 mei werkervaring opdoen bij een
vaktijdschrift. In totaal zijn er 20
arbeidsplaatsen beschikbaar.
Kenniservaringsproject VAK is een
initiatief van de Nederlandse
Vereniging van Journalisten (NVJ)
en het Nederlands
Uitgeversverbond (NUV). 

In de CAO Vaktijdschriftjournalisten is overeen-
gekomen dat pas afgestudeerde journalisten
ervaring kunnen opdoen in de vaktijdschrift sector
voor een periode van 6 tot 9 maanden. De journalist krijgt
voor zijn werk een financiële beloning. Doe dus mee. Bij de
deelnemende magazines heb je de mogelijkheid om erva-
ring op te doen en je verder te specialiseren. Het overzicht
van alle deelnemende titels is te vinden op de achterzijde
van deze folder.

Nieuwsbrief Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalistiek 2007

Elwin Verheggen (30) 
& Adformatie

Ontmoet
het VAK
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De NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten)  is de vak- en beroepsorganisatie voor
journalisten, programmamakers en voorlichters. De NVJ komt op voor de individuele en 
collectieve belangen van haar leden. Of het nu gaat om persvrijheid, arbeidsvoorwaarden of
het behoud van banen.  www.nvj.nl

ViP (Vers in de Pers) is de allerjongste sectie van de NVJ. Met haar activiteiten wil ViP 
afgestudeerde journalisten en studenten journalistiek de kans geven hun gezicht te laten zien
in de journalistieke wereld en contacten op te bouwen. Ook wil ViP de positie van beginnende
journalisten versterken. Lid worden van ViP is eenvoudig. Je wordt lid van de NVJ. Het ViP-
lidmaatschap is daar gratis bij inbegrepen. Je kunt lid van ViP worden als je student journa-
listiek bent of als je korter dan twee jaar werkzaam bent in de journalistieke sector.
www.versindepers.nl

NUV Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap binnen het NUV
Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging van
de uitgevers in Nederland. Het verbond behartigt de collectieve belangen van alle aangesloten
uitgevers en vertegenwoordigt circa 90% van de Nederlandse uitgeverijbranche. 
www.uitgeverijbedrijf.nl

Belangstelling? 
De beschikbare werkervaringsplaatsen in 2007 zijn bij de volgende bedrijven en titels.
De contactpersonen hieronder geven je graag informatie. 

Vakblad Coachen en/of Sport en Geneeskunde *
Nieuwegein  - M. van Troost  - 030-6004780 -
michel.van.troost@arko.nl. - Arko Sports Media 

Facility Management Magazine
Nieuwegein - W. Kooyman - 030-6004780 
wim.kooyman@arko.nl - Arko Uitgeverij

Natuursteen - en/of Vloertechnisch Magazine (VTM),
en/of Plafond en Wand, en/of Timmerfabrikant en/of 

Tegel Totaal en/of Sanitair *
Barneveld - P. Vorstenbosch - 0342-494845 
p.vorstenbosch@bdu.bl - BDU Uitgeverij 

Bijzijn en Mednet
Houten - mw P. Spieker - 030-6383753  
p.spieker@bsl.nl - Bohn Stafleu van Loghum

Compres en/of Banking Review *
Leiden - mw I. Vermeulen - 071-5161520   
i.vermeulen@uitgeverijcompres.nl - Compres

Print Buyer en/of Pers
Leiden - mw H. Jelles - 071-5161524
h.jelles@uitgeverijcompres.nl - Compres

Plattelandspost en/of De Molenaar *
Leeuwarden - mw J. Wijbenga - 058-2954854 
j.wijbenga@eisma.nl - Eisma Business Media

Eisma's Schildersblad en/of Gebouwenbeheer *
Leeuwarden - W. Mooij - 058-2954854 
woutermooij@eisma.nl - Eisma Business Media 

Voedingsmiddelentechnologie (VMT)
Houten - mw C. Grijspaardt - 030-6358526
cgrijspaardt@noordervlietmedia.nl
Media Business Press 

Voeding NU
Houten - H. Kraak - 030-6358549
hkraak@noordervlietmedia.nl
Media Business Press

Nieuwsblad Transport 
Rotterdam - D. Suidman - 010-2801064 
donald.suidman@nieuwsbladtransport.nl
NT Publishers 

Agrarisch Dagblad
Doetinchem - R. Leferink - 0314-349826 
roel.leferink@reedbusiness.nl - Rbi 

Technische Revue/TR-Online
Doetinchem - M. Matser - 0314-358227 
maurice.matser@reedbusiness.nl - Rbi 

P&O-Actueel
Den Haag - S. Tibben - 070-4415214
stefan.tibben@reedbusiness.nl - Rbi 

Paddenstoelen
Den Haag - R. Dreve - 070-4415060 
roel.dreve@reedbusiness.nl - Rbi 

ROM
Den Haag - H. Delissen - 070-4415126 
hans.delissen@reedbusiness.nl - Rbi 

Nursing en/of Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV) *
Maarssen - mw Y. Stil - 0346-577918
yolanda.stil@reedbusiness.nl -Rbi 

Automatiseringsgids
Den Haag - W.A. Westerveld - 070-3780389 
w.westerveld@sdu.nl - Sdu

Vakblad voor de Bloemisterij en/of Bloem en Blad
en/of Tuinlandschap en/of De Boomkwekerij *
Leiden - E.M. van den Berg - 071-5659678 
evandenberg@hortipoint.nl 
St. Vakinformatie Siergewassen

* Je kunt, afhankelijk van bezetting, 
worden ingezet voor meerdere titels

Jet Mok (26) & Automatisering Gids

‘Na mijn bachelor Taal- en Cultuurstudies aan de universiteit van
Utrecht heb ik het masterprogramma Journalistiek gevolgd aan
dezelfde universiteit. Ik was op zoek naar een baan en vond
deze via de website van Villamedia. Ik had alleen niet door dat
het om een werkervaringsplek ging, daar kwam ik pas tijdens
het sollicitatiegesprek achter. Het salaris vond ik laag, 1600 euro.
Na onderhandelingen kwam ik uit op 1900 euro. Ik had leuke,
oudere collega’s die hun best deden mij te begeleiden maar een
echt introductieprogramma was er niet. Daar had ik achteraf wel
afspraken over willen maken. Toch ben ik blij met deze ervaring
en zou meteen weer meedoen. Ik heb gewoon meegedraaid met
het maken van een krant, een aantal series gemaakt en grote

achtergrondverhalen geschreven, waar ik
heel tevreden mee was. Er wordt

bij vakbladen heel hard
gewerkt en er zitten

mensen met experti-
se. Zij zijn bijzonder
goed ingelezen en
weten vaak meer
dan een nieuws-
redacteuren over
nieuws. Je kunt er

minstens zo veel
leren als op een

krant.
Na negen maanden bood

Automatisering Gids me een
baan aan maar ik wilde verder kijken.

Bij Planet wilde ik praten over freelancen, maar ik kon daar
meteen langskomen omdat ze een vacature hadden. Ik werd
aangenomen.’

Vraag & antwoord
✔ Waar bestaat de begeleiding uit?

De ene begeleider biedt een compleet introductieprogramma aan, de 
ander leest uitsluitend je werk gedurende de eerste maand. Maak vooraf 
afspraken over je eigen wensen hierin.

✔ Wat gebeurt er na negen maanden? 
De werkervaringplek mag niet voorzien in een bestaande vacature. Een 
vast contract is daarom geen vanzelfsprekendheid. Veel tijdschriften 
maken echter deel uit van een grotere organisatie. Laat dus veel van je 
horen gedurende de periode dat je aangesteld bent.

Vraag & antwoord
✔ Hoe is het Kennismakingsproject Vaktijdschriften gefinancierd?

De werkgever ontvangt een tegemoetkoming in de kosten uit het 
Fonds Kennismakingsproject. Voor het Kennismakingsproject
Vaktijdschriftjournalisten 2007 wordt gedurende het jaar 2007 bij alle
aangesloten werkgevers in de zin van de CAO een premie geheven van
0,7% van de loonsom. 

‘Na de opleiding journa-
listiek in Zwolle heb

ik bij het vakblad
Verpleegkunde
Nieuws - het 
huidige Bijzijn -
gesolliciteerd. Ik
had werkerva-

ring in een ver-
pleeghuis en vond

dit wel een goede
match. Ik ben het toen

niet geworden. Drie maan-
den later zag ik een werkerva-

ringsplaats bij hetzelfde blad voorbijkomen
en heb opnieuw gesolliciteerd. Met succes. Mijn doel was te leren
schrijven want ik ben afgestudeerd als radiojournalist. Ik vond dat
ik me zo breed mogelijk moest ontwikkelen en dat is helemaal
gelukt. Ik heb het schrijven niet alleen geleerd, ik ben het ook 
heel erg leuk gaan vinden. 
De eerste twee weken was er een inwerkprogramma voor me
gemaakt. Daarna kon ik mijn eigen ideeën uitvoeren. Op het 
laatst heb ik veel grote verhalen geschreven. 
Na negen maanden kon ik tijdelijk een collega vervangen bij art-
senblad Mednet Magazine binnen dezelfde uitgeverij. Ik kon dus
iets langer blijven, maar er kwam geen permanente functie vrij. 
Aanvankelijk ben ik gaan freelancen. Toen las ik dat de
Kunstacademie in Arnhem een post-HBO masteropleiding mode-
journalistiek zou starten. Ik vond verpleegkunde erg leuk maar
ook een beetje zakelijk. Mode gaat meer over de mooie kanten
van het leven. Ik ben de eerste student die nu deze anderhalf 
jaar durende opleiding volgt.’

Basti Baroncini (25) 
& Verpleegkunde Nieuws


