
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. Met goede
CAO's, redactiestatuten, verzekeringen, auteursrechttoeslagen en juridische bijstand beschermt de NVJ
journalisten en hun idealen. 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 inbegre-
pen. Je kunt lid van ViP worden als je student journalistiek bent of als je korter dan twee jaar werk-
zaam bent in de journalistieke sector. www.versindepers.nl

NUV Groep - Groep UVW
De groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is par-
tij bij de CAO voor Vaktijdschriftjournalisten. De meer dan 75 aangesloten ledenbedrijven van de Groep
UVW zijn professionele uitgevers in de breedste zin van het woord. De uitgevers van vaktijdschriften in
de Groep UVW brengen gezamenlijk ruim 800 titels uit. www.uitgeverijbedrijf.nl

Belangstelling? 
Belangstelling? De contactpersonen hieronder geven je graag informatie.  
De beschikbare werkervaringsplaatsen in 2008 zijn bij de volgende bedrijven en titels: 

Vakblad Coachen en diverse websites
Nieuwegein - M. van Troost  - 030-6028094
michel.van.troost@arko.nl - Arko Sports Media 

Parkeermagazine; Stedebouw & Architectuur;
Real Estate Magazine; Wooninnovatie
Nieuwegein - R. Otterloo - 030-6004787
rickotterloo@arko.nl - Arko Uitgeverij

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

MedNet
Houten - mw M. Enzlin - 030-6383915 
m.enzlin@bsl.nl  - Bohn Stafleu van Loghum 

De Molenaar; PlattelandsPost
Leeuwarden - mw J. Wijbenga - 058-2954862
j.wijbenga@eisma.nl - Eisma Businessmedia

Eisma’s Schildersblad; Glas in Beeld;
Sign; Silkscreen Magazine
Leeuwarden - W. Mooij - 058-2954856 
woutermooij@eisma.nl - Eisma Businessmedia

Webredacteur voor 14 websites
Leeuwarden - M. Hovenga - 058-2954854 
businessmedia@eisma.nl  - Eisma Businessmedia

Timmerfabrikant; Natuursteen; Tegel Totaal;
Vloertechnisch Magazine; Sanitair;
Plafond & Wand; KlusVisie
Barneveld - P. Vorstenbosch - 0342-494845
p.vorstenbosch@bdu.nl - Koninklijke BDU Uitgevers

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

Sanitair en Tegelspecialist; Keukeninterieur-
magazine; Karweimanagement
Zutphen - P. Besselink - 0575-515515
p.besselink@qumedia.nl - Qumedia

Zorg en Welzijn; Sociale Zekerheid
Den Haag - mw L. Bos - 070-4415240
louise.bos@reedbusiness.nl - Reed Business

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

Paardenkrant
Doetinchem - R. Leferink  - 0314-349826 
roel.leferink@reedbusiness.nl - Reed Business

Boerderij; Horses.nl
Doetinchem - M. Henst - 0314-349611
marcel.henst@reedbusiness.nl - Reed Business

Bouw Online
Doetinchem - P.van den Oever - 0314-358239
peter.van.den.oever@reedbusiness.nl - Reed Business

Automatiseringsgids; IT Beheer magazine 
Den Haag W.A. Westerveld - 070-3780389 
w.westerveld@sdu.nl - 

Vakblad voor de Bloemisterij; Bloem en Blad;
Tuin & Landschap; De Boomkwekerij 
Leiden - E.M. van den Berg - 071-5659678 
svs@hortipoint.nl - St. Vakinformatie Siergewassen

Compres; Pers
Leiden - mw H. Jelles - 071-5161524
h.jelles@uitgeverijcompres.nl - Uitgeverij Compres

Print Buyer; Digitailing
Leiden  - mw S. Hessels - 071-5161523
s.hessels@uitgeverijcompres.nl - Uitgeverij Compres

Computable
Haarlem - mw R. Hess - 023-5463446
vacatures@vnumedia.nl - VNU Media

InOverheid
Haarlem - mw R. Hess - 023-5463446
vacatures@vnumedia.nl - VNU Media

‘Ik had al wel eens een informatiepakket over het kennismakingsproject
ingezien maar was toen te laat met aanmelden. Alle vacatures waren voor
dat jaar vergeven. In Tilburg werkte ik een tijdje voor een website maar de
afstand met mijn woonplaats vond ik te groot. Ik wilde bovendien graag de
bladenkant op. Toen kwam ik deze plek tegen. Facility Management was
voor mij onbekend terrein, maar ik heb heel veel gelezen, een aantal con-
gressen bezocht en door te redigeren kwam ik ook veel over de inhoud te
weten. Vanaf het begin werd ik op pad gestuurd, eerst samen met mijn
begeleider en niet veel later alleen. Dat is een bewuste keuze geweest en
achteraf kan ik alleen maar zeggen dat ik zodoende heel snel leerde. 
Na enkele maanden had ik een aardig beeld gekregen van wat Facility
Management nou eigenlijk inhield. Ik heb verhalen geschreven over duur-

zaamheid, klimaatbeheersing, shared service
centres, nieuwe wasserijtechnieken in de
zorg. De meeste verhalen waren praktijkge-
richt. Daarnaast hield ik me bezig met redi-
geren, foto's uitzoeken, koppen bedenken
en drukproeven controleren. Dat zijn heel
praktische zaken waar naar mijn mening op
school weinig aandacht aan wordt geschon-
ken. Aan het einde van de negen maanden
werd me een jaarcontract aangeboden. Ik
heb ja gezegd. Ik heb het goed naar mijn
zin hier en ik kan hier veel ervaring opdoen
in zowel de journalistiek als in het hele pro-
ces van bladenmaken.’

‘Even heb ik gewerkt als
communicatiemedewer-
ker maar het leek mij
juist interessant om bin-
nen een redactie aan de
slag te gaan. Een krant
hoefde voor mij niet, dat
was duidelijk, maar bui-
ten de dagbladjournalis-
tiek zijn er niet zoveel
redactionele functies in
Friesland. Toen zag ik de
NUV/NVJ-plek bij Eisma
Businessmedia en het
schoot direct door mijn
hoofd om dit gewoon

eens te proberen. In april
2007 ben ik begonnen. Ik werd ingezet voor de bladen PlattelandsPost,
De Molenaar, Petfood Magazine en New Energy Plus. Het leuke was de
diversiteit van mijn werk. Ik deed bureauredactie, maar reisde ook door
het hele land voor interviews en reportages. Gaandeweg
verdiepte ik me steeds meer in de agrarische sector.
Wat ik in het bijzonder heb geleerd is om voor doel-
groepen te schrijven. Tijdens de studie leer je weliswaar
journalistiek te schrijven maar dat is voor een fictief
publiek. Bij vakbladen moet je altijd je doelgroep in het
achterhoofd houden. De vakbladen waar ik voor werkte
worden goed gelezen en gewaardeerd, dat vond ik een
leuke bijkomstigheid. In mijn werk kreeg ik veel ruim-
te waardoor ik de materie sneller leerde.  Ik vraag me
af of je als pas afgestudeerde die vrijheid ook krijgt bij
een groot landelijk blad. Hier blijf ik in elk geval nog
voor langere tijd. Ik heb een jaarcontract gekregen.’

Vraag & antwoord
4 Word ik aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst? 

Nee. Je wordt aangesteld om werkervaring op te doen bij een redactie op een gesubsi-
dieerde plaats. Deze plek bestaat boven de normale formatiesterkte. 

4 Wat ga ik verdienen?
Je ontvangt een vergoeding van 11,07 euro bruto per uur. Deze beloning is vergelijkbaar
met het niveau van Schaal A, trede 0 van de salarisschaal van de CAO. Dit komt neer op
1727,61 euro bruto per maand, dat in de werkervaringsovereenkomst is herleid tot het uur-
tarief van 11,07 euro.

4 Heb ik een proeftijd?
Nee. De overeenkomst voorziet wel in een wederzijdse mogelijkheid van tussentijdse
beëindiging.
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Vraag & antwoord
4 Waar bestaat de begeleiding uit?

De werkgever zorgt voor adequate begeleiding die jou in staat stelt
daadwerkelijk ervaring met het vak op te doen. Maak vooraf afspra-
ken over je eigen wensen hierin en over eventuele extra scholing. Je
krijgt een vaste begeleider die een leerplan opstelt en bij de invulling
van je begeleiding rekening houdt met de studie die je hebt gevolgd.

N.B. Afhankelijk van de bezetting, kun je worden ingezet voor meerdere titels.

Colofon. Maart 2008: De nieuwsbrief Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten is een gezamenlijke uitgave 
van de NVJ en Goep UVW. Samenstelling: Connie Wiering. Vormgeving: Monica Schokkenbroek. 
Fotografie: Pat Kockelkorn , Elody Blume (Tineke van der Weg). Druk: Stolwijkgrafax.                    
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Hoofdredacteuren over VAK:

‘Jonge talenten ontdekken’
Het is pure winst. Jonge journalisten krijgen de kans om journalis-
tieke ervaring op te bouwen en uitgevers kunnen jonge mensen
met een journalistieke opleiding voor langere tijd aan zich binden.
‘Als je dit goed oppakt, dan ga je dit een fantastisch vak vinden.’

‘Dit is een hele mooie gelegenheid om jong talent te ontdekken’, zegt Roel
Leferink, hoofdredacteur van Agrarisch Dagblad en Paardenkrant (Reed
Business). ‘In het mooiste geval stroomt de journalist de uitgeverij binnen.
Dat is in het afgelopen jaar ook gebeurd.’ Ook bij Facility Management
Magazine (Arko Uitgeverij) kreeg de journalist na het kennismakingsproject
een jaarcontract aangeboden. De werkervaringsplek is voor hoofdredacteur
Wim Kooyman een uitkomst geweest. ‘We hebben recent de redactionele
formule van het blad vernieuwd. We konden wel wat support gebruiken.’

De deelnemende tijdschriften bieden de kennismakers eerst een introduc-
tieprogramma aan met een vaste begeleider die van tijd tot tijd gesprek-
ken voert over de vorderingen. ‘De eerste tijd schrijft de kennismaker klei-
nere artikelen’, aldus Roel Leferink. ‘Maar het is wel de bedoeling dat hij
of zij zich snel ontwikkelt en zoveel mogelijk zelfstandig werkt.’ Ook Wim
Kooyman streeft ernaar dat de journalist snel op volle kracht meedraait.
‘Als je dit goed oppakt, dan ga je dit een fantastisch vak vinden.’

Werkervaring is een belangrijk doel van het project, maar het is ook
belangrijk dat de sector meer in beeld komt bij jonge journalisten.
Studenten kiezen tijdens hun opleiding vaak niet als eerste voor een 
vaktijdschrift. Ze gaan het pas leuk vinden als ze merken dat zij binnen
kleine redacties een grote inbreng kunnen hebben, aldus beide hoofd-
redacteuren.

'Ik was al klaar met de Praktijkstudie Journali-
stiek. Aan het einde van mijn studie Klassieke
Geschiedenis ging ik rondkijken en kwam de
advertentie voor een ervaringsplek bij de
Automatisering Gids tegen. Ik vond het wel tijd
om meer ervaring op te doen in de journalis-
tiek. Automatisering Gids is gerenommeerd en
vervult een belangrijke functie voor de doel-
groep. Vanaf het begin viel me op hoe profes-
sioneel er wordt gewerkt. Zelf draaide ik mee
als volwaardig redactielid. Ik werd grotendeels
ingezet op de internetredactie omdat de wens
was om meer aan internet te doen. De andere
redacteuren  werkten bij toerbeurt voor de
website. We speurden dagelijks internet af op
zoek naar IT-nieuws. Op een dag stuitte ik op
een Australisch onderzoek naar mogelijke
kankerverwekkende fijnstof in printers.

Aanvankelijk heb ik dat als nieuwsbericht
gebracht op internet en later verder uitgewerkt voor de
Automatisering Gids. Ik heb het verhaal aangevuld met reacties van
brancheorganisaties, printerleveranciers en een toxicoloog. Dat was
wel spraakmakend, ja.
In het afgelopen jaar werden veel veranderingen doorgevoerd bij de
Automatisering Gids. Het blad ging over naar tabloidformaat en er
werd een webteam samengesteld dat bestond uit redacteuren en mar-
ketingmedewerkers. Ook werden twee nieuwe sites gelanceerd. Voor
één daarvan, ITbuzz.nl, was ik verantwoordelijk voor de content. 
Mijn werk bij de Automatisering Gids loopt nu af en ik ben druk bezig
met het zoeken naar een baan. Een vakblad? Dat zou zeker kunnen,
maar wel een blad dat mijn kennis en interessegebied raakt.’

21 x werkervaring

Ook dit jaar kunnen pas afge-
studeerde journalisten vanaf 
1 mei werkervaring opdoen

bij een vaktijdschrift. In totaal zijn er 
21 plaatsen beschikbaar.
Bij de deelnemende ma-
gazines heb je de moge-
lijkheid om ervaring op te
doen en je verder te spe-
cialiseren. Doe dus mee!

In de CAO Vaktijdschriftjournalisten is overeengeko-
men dat pas afgestudeerde journalisten ervaring
kunnen opdoen in de vaktijdschriftsector voor een
periode van 6 tot 9 maanden. De journalist krijgt
voor zijn werk een financiële beloning. De deelne-
mende uitgeverijen krijgen hiervoor een tegemoet-

koming uit het Fonds Kennismakingsproject. Het overzicht van alle deel-
nemende titels is te vinden op de achterkant van deze brochure.

Nieuwsbrief Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten 2008
Vraag & antwoord
4 Wanneer kom ik aanmerking?

Om in aanmerking te komen moet je in 2007 of 2008 zijn afgestudeerd aan een journa-
listieke opleiding op HBO- of universitair niveau.

4 Hoe kan ik me aanmelden? 
Je kunt direct contact opnemen met een van de contactpersonen uit het overzicht. Een aantal 
tijdschriften zal de werkervaringsplaats ook via advertenties op vacaturesites bekendmaken. 
Hou die verschillende sites dus in de gaten. Kandidaten worden geselecteerd op studie-
achtergrond, motivering en ervaring.

4 Wanneer kan ik beginnen?
De streefdatum is 1 mei 2008. De duur is zes tot negen maanden.

Vraag & antwoord
4 Wat gebeurt er na zes of 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.

4 Hoe is het Kennismakingsproject Vaktijdschriften gefinancierd?
De deelnemende uitgeverij ontvangt een tegemoetkoming in de kosten uit het Fonds
Kennismakingsproject. Voor het Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten 2008 wordt
gedurende het jaar 2008 bij alle aangesloten werkgevers in de zin van de CAO een premie
geheven van 0,7% van de gemaximeerde loonsom.

Kennismakingsproject VAK is een initiatief van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (NVJ) en de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het
Nederlands Uitgeversverbond (NUV).

Beleef het VAK
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