
Blogs over het maken van vakbladen  
 

Over het maken van vakbladen werden de volgende blogs gepost  

•  20 apr 2015 Het convenant tussen redactie en lezer (over de doelstellingen van  
een blad)  

•  1 jun 2015 Planning: tijd nemen om je route in kaart te brengen (over het belang  
van de redactionele planning)  

•  10 jul 2015 Storyplanning: een goed artikel in minder tijd (over een geïntegreerde  
aanpak: tekst, beeld, lezersgerichtheid)  

•  18 jul 2015 Een duidelijke briefing voorkomt rework (over het efficiënt  
voorbereiden van content)  

•  31 jul 2015 Schrijven zonder gelezen te worden? (over efficiënte communicatie  
van informatie)  

•  21 aug 2015 Tekst en beeld, samen de boodschap (over synergie tussen tekst en  
beeld)  

•  7 sep 2015 Sneller redigeren in drie stappen (over het efficiënt redigeren)  

•  11 okt 2015 APK ook nodig voor tijdschriften (over het evalueren van vakbladen)  

•  21 okt 2015 De ‘scannende’ lezer (over rekening houden met de wijze waarop een  
lezer leest)  

•  14 nov 2015 Neem aan van mij, een bijschrift hoort er bij ( over de functie en het  
belang van bijschriften)  

•  5 jan 2016 Parels duiken ( over het selecteren van parels in de content en het  
gebruiken ervan)  

•  20 apr 2016 Infografieken: Oh zit dat zo? (over de functie en het maken van  
infografieken)  

•  16 dec 2016 Chart Junk. Hoezo? (over kenmerken van infografieken)  

•  5 apr 2017 Kan jij dat kaartje even maken? (nogmaals over het maken van  
infografieken)  

•  19 jan 2018 Een VakbladScan om te voorkomen dat uw blad uit focus raakt (over  
het evalueren van een vakblad)  

•  26 apr 2018 Notitie: sneller redigeren in drie stappen (over het efficiënt redigeren)  
 

Evaluatie kranten  
Daarnaast bespraken we enkele malen kranten, met name de Volksrant, op  
communicatieaspecten maar ook op de conversie van onderdelen naar digitaal. Hoe  
geslaagd was dit?  

•  25 jul 2015 Spoorzoeken in de Volkskrant  

•  1 sep 2015 Welke krant denkt als een lezer?  

•  9 mei 2018 De Volkskrant: in Westen etwas Neue 

•  31 mei 2018 Innovaties Volkskrant te vroeg gelanceerd. Een ‘user experience’  

•  19 juni 2018 Het digitale-krantenseizoen weer geopend.  

•  8 aug 2018 De Volkskrant digitaliseert (3)  

 
 


