Bladenmaken
feiten: het Nederlandsbedrijfslêvenbesteedt jêaíl-lijks ongeveer 75O miljoen euro aan intêÍne en externe
bedrijfsiournalistiêkêpublicaties.En het bedrijfsmagazine
neemt het gíootste êêntal arbeidsplaatsênbinnên de jouÍnalistiekeen communicatiêvesector vooÍ zijn rekening,zoals
Bettekê van Ruler in haêr onlangs verschenênWat is goeclê
bedriifsjourhalistiek? íneldt. Ondanks dat bestàat eÍ nog maar
Fnkele

weinig vakliteratuurover het maken van deze bladen Gelukkig
treedt Rob Vissermet Een bedríjfsbladmaken in Vàn Rulers
voetsporên om de professionaliseringvan dit vêk verdd te
ontwikkelên.Hii richt zich vooral op de praktischê kant van
het mêken van êên bedrijfsblad.Het draait in zijn goed bruikbare boek om bedrijfsbladênmet een iournalistiekkaêkter:
hêt (interne) personeelsbladen (externe) bedrijfsbladên
zoals rclatiemêgazines,sponsored magazineên bladên voor
relaties,leden ên donatêurs.
Voor goedê internê bladen geldt: een afgewogên mix vên êen
top-down- en bottom-up-informatie. ln het eerste geval zêt
de lêiding dê visie uiteen,de koers en het perspectief van de
oÍganisêtie.plet êen bottom-up_benadering(vanaf de
werkvloer) wordt de organisatiecultuurherkenbaargemaakt
ên gêvoêd.
Sponsorêdmagazinesen rêlatiebladenmoeten loyaliteit bii de
doelgroep kweken of in hêt geval van magazinesvoor lêden
'verkopen'.
of donateurs een draagvlak creëren en hêt beleid
Het verschil tussen hêt maken van een publiekstijdschriften
êen bêdriifsblad is kleiner dan ie in eerste instantie zo!
dênkên. Doêlgroep is doelgroêp. De auteur geêft aan dêt de
'iikpersoon',een bepÍoefd concept van bladêngoeroeRob van
Vuure,prima van toepassingkan ziin bii hêt maken vên een
bedrijfsblêd.De àuteur hecht, net àls in de publiekstiidschrif'elk contenwereld,veel waarde aan het contact met lezers,
tact met de lezer is een minilezersonderzoêk'Hij mêêkt
gebruik van hêt 6c-model van Bêrênschotals het gaat om
dê relatie met de opdrachtgêver en lêzer te continuerên:
clear,concisê,compelling,connected, contíasting en credible.
Visserbêsteedt uitgebreid aandacht
tubv,,*,
Een
aan journalistiekegenrês,het opstêllen
bedrijfsblad
van een bladformule,journalistieke

maken

werkwtzê en de rêndvoorwêarden
voor een bedrijfsblad.Veel aandacht
gaêt uit naar openheid en het span_
ningsvelddat daêr bij kan komen
kijken.Hoê gaat dê redactie om met
striidige belangênen hoê behouclen
de make6 van een bedrijfsbladeen

RobVisser(2005).
Een bêch rsbla.! mèRen,
vtn l'leê toa rcallsatlê.
Bussum,Uitg€vêrij

zo neutraal mogelijke Positie?
Een bed ifsblàd makên is ee
gedegen leidrêêdvoor de communicatieprofessionaldie een bedrijfsblad
wil opzetten of restylen.
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