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Context
Omslagpunt van print naar digitaal is definitief
Eindgebruikers en hun werkprocessen veranderen sterk 
waarbij tablets, cloud computing, streaming content en 
gebruikslicenties in combinatie met micro payments tref
woorden voor de komende jaren zijn voor Media voor Vak en 
Wetenschap. Steeds vaker wordt de overstap gemaakt naar 
business modellen die zijn gebaseerd op uitsluitend digitale 
proposities of digitale concepten waarin print ondersteunend 
is aan digitaal. De integratie van content en software is een 
duidelijke trend die door traditionele en door niettraditionele 
media wordt opgepikt. Nog maar twee jaar geleden arriveerde 
een LOFinzending niet zelden in verscheidene kartonnen 
dozen. Dit jaar liep de jury de deur uit met één doos met 
daarin álle printcomponenten van álle inzendingen! Gelet op 
het toegenomen aantal einzendingen dringt de vraag zich op 
of het met uitsluitend digitale producten gemakkelijker is om 
tot business te komen. Media in het algemeen hebben moeite 
met het kapitaliseren op digitale mediaproposities. Media voor 
Vak en Wetenschap vormen daarop geen uitzondering. 
Krachtige concepten combineren data, relevantie en gebruiks
gemak. Dat is geen nieuws, maar is wel een combinatie die 
zich in de commerciële praktijk nog lastig laat toepassen. 

Impact van crisis en digitaal gedreven business
Sinds 2008 is er sprake van teruggang en/of stagnatie in de 
advertentiemarkten. Ook de lezersomzet staat in veel markten 
onder toenemende druk. Uitgevers hebben massief en 
succesvol ingezet op events en F-2-F activiteiten als integraal 
onderdeel van het portfolio. Helaas kunnen die niet meedin
gen naar de LOF Prijs voor Vakinformatie, omdat zij zich 
fysiek aan het beoordelingsvermogen van de jury ontrekken. 
Digitaal publiceren leidt niet tot lagere kosten. Immers, 
content moet in steeds meer formats en in steeds meer 
kanalen vindbaar zijn, terwijl de B-2-Badverteerders nog niet 
altijd de digitale mediaproposities op waarde weten te 
schatten en bereid zijn om daarvoor te betalen en de traditio

Vooraf

nele digitale advertentieuitingen steeds meer een commodity 
worden. Binnen dit uitdagende kader moet de uitgever zijn 
merkwaarde op peil zien te houden en knokken voor een 
acceptabele marge. Tegen de achtergrond van teruglopende 
omzetten over een reeks van jaren is bij veel uitgevers de 
ruimte om te investeren in innovatie en lanceringen substanti
eel afgenomen en moeten er met kleine kernbezettingen meer 
inspanningen worden geleverd. Concernuitgeverijen zetten 
alle zeilen bij om de transitie van hun grote merken naar 
digitaal te voltooien en de afhankelijkheid van traditionele 
advertentieomzet te verkleinen. Zij brengen meer focus aan in 
hun portfolio’s en nemen afscheid van onderdelen daarvan. 
Kleine traditionele uitgevers zijn druk doende om de aanslui
ting te vinden en te houden bij hun crossmediale gebruikers en 
adverteerders, terwijl hun markten in economisch zwaar weer 
verkeren. Deze situatie verklaart vermoedelijk waarom er dit 
jaar relatief minder traditionele uitgevers inzonden voor de 
LOF Prijs dan voorgaande jaren.

Mededingingsveld
Softwaregerelateerde inzendingen hebben dit jaar de over
hand. Onder de inzendingen waren voor het eerst een aantal 
nieuwe toetreders zonder traditionele uitgeefachtergrond. Dit 
is een beloftevolle verbreding voor de vakinformatieve 
branche! Maar ook traditionele uitgevers presenteren volop 
software gerelateerde oplossingen voor hun eindafnemers. 
Voor de jury betekent dit dat het steeds complexer wordt om 
te bepalen waar de grens ligt tussen softwarediensten (met 
contentcomponenten) enerzijds en softwaregedreven content
producten anderzijds. In de branche voltrekt zich wat dat 
betreft een stille vernieuwing in de primaire processen en back 
offices van professionele uitgevers. De jury hoopt dat dit 
misschien de voorbode is van vernieuwing en veel inzendingen 
voor de LOF Prijs voor Vakinformatie in 2014.

De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé vakprijs die laat zien wat de state of the art is in 
Media voor Vak en Wetenschap. De prijs beloont vakinformatieve mediaproposities die 
zich commercieel hebben bewezen en een inspirerend voorbeeld zijn voor vakgenoten.  
Dat betekent niet dat alleen vernieuwende producten in aanmerking komen voor de  
LOF Prijs: in het huidige economisch moeilijke en sterk veranderende medialandschap is 
het LOF-waardig om überhaupt in de markt overeind te blijven! 



Mede door de aanhoudende economische crises waren er dit 
jaar minder inzendingen. Met name het aantal inzendingen 
van de bekende grote uitgevers bleven opvallend achter. De 
jury hoopt dat zij in de volgende LOFeditie weer voorop 
zullen gaan en een bron van inspiratie voor de sector zullen 
zijn. Dat gezegd hebbende, moet onmiddellijk worden 
opgemerkt dat de inzendingen voor de LOF Prijs 2013 een rijk 
palet aan titels en uitingsvormen vormen. De jury is dan ook 
trots op het mooie boeket van rijk geschakeerde nominaties 
voor 2013. 

De inzendingen weerspiegelen dat uitgevers focussen op 
marktniches waarbij op alle mogelijke manieren gebruik wordt 
gemaakt van de inzet van apps en social media. Dat is geen 
rocket science meer voor vakinformatieve media anno 2013. 
Crossmedialiteit is standaard anno 2013. Sterker: het is een 
teken aan de wand als crossmedialiteit bij een inzending 
ontbreekt (cross channel daarentegen is nog in ontwikkeling.) 
Veel inzendingen laten zien dat community/domein publi-
shing en platformeigendom begaanbare paden zijn naast 
integratie van content met software oplossingen. Kansrijk zijn 
ook uitgevers die nieuwe doelgroepen weten aan te boren via 
herverpakking van bestaande content. Opvallend is dit jaar het 
aantal nominaties dat internationaal de vleugels uitslaat. 

Ondanks het tentoongespreide vakmanschap is er in deze tijd 
weinig sprake van substantiële innovatie en/of groei. Tussen 
de inzendingen bevonden zich enkele verrassend inspirerende 
en veelbelovende lanceringen. Die vielen helaas af omdat zij te 
recent in de markt zijn gezet om de toekomstkansen te kunnen 
beoordelen. De jury hoopt van harte deze inzendingen volgend 
jaar terug te zien als bewijs dat zij commercieel voet aan de 
grond hebben gekregen. 

Het viel de jury op dat weinig inzendingen zijn geënt op 
expliciete gebruikersproposities. Met andere woorden: het lijkt 
of de inzenders niet volop doordrongen zijn van de meer
waarde van hun producten voor gebruiker (en adverteerder). 
Het antwoord op de vraag wat de klant met de publicatie of het 
product opschiet, bleef te vaak onderbelicht. Inzendingen 
werden te vaak nauwelijks onderbouwd met sturingsvariabe
len, reviews of onderzoek. Daar zouden inzenders met veel 
meer overtuiging op in kunnen zetten. 
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Nominaties LOF Prijs voor Vakinformatie 2013

TNW Magazine
The Next Web

Company.info is een databank met 
bedrijfsinformatie over 2,5 miljoen 

Nederlandse bedrijven en organisaties, 
gebaseerd op diverse bestaande bronnen 
(o.a. het Handelsregister van de KvK). 
Door scherp een gat in het bestaande 
aanbod te signaleren, creëerde Company.
info een slimme competetive edge op 
basis van aggregatie. De gebruiker heeft 
substantiële voordelen voor wat betreft 
gebruiksgemak, rijke analyses, tijd en 
kostenbesparing. De brede informatie
propositie stelt gebruikers in staat om 
heel erg snel inzicht te krijgen in gediff e-
rentieerde marktinformatie. Door de 
toevoeging van fi lters, overzichten, 
compliance tools, alerting services en 
andere mash ups levert de database 
meerwaarde voor helder afgebakende 

doelgroepen zoals juridische en fi nanciële 
dienstverleners, accountmanagers en 
marketeers, etc. Zij raadplegen tijdens 
hun werk de databank meerdere malen 
per dag tegen behoorlijk lage kosten en 
met tijdwinst. Company.info verwierf na 
een lange aanloopperiode een bewezen 
positie met een productaanbod waar 
andere partijen achterblijven of pogingen 
daartoe opgaven. De ontwikkeling van 
een bedrijfje op de wel bekende zolder
kamer naar een mediabedrijf met 
indrukwekkende groeicijfers en gebrui

Company.info
FD Mediagroep

kersaantallen, een robuuste omzet, dito 
rendement en tientallen medewerkers 
verdient een grote LOFpluim. Aan de 
database ligt een niet alledaags prijs model 
ten grondslag dat de gediff erentieerde 
toegevoegde waarde en aantal gebruikers 
per (type) klant als uitgangspunt heeft. 
De visie op de mogelijkheden van de 
recente overname door FD Media Groep 
en doorontwikkeling verdient nog de 
nodige aandacht in de komende periode. 
Maar dat er genoeg laken voor de schaar 
is, daar twijfelt de jury niet aan. 

TNW Magazine is een nieuwe in het 
portfolio van The Next Web. Sinds de 

start is The Next Web een initiatief met 
internationale potentie en straalt dat ook 
uit. Sommige vakinformatie is nu 
eenmaal niet taalgebonden en in zo’n 
geval ligt het voor de hand groter te 
denken dan de eigen taalgrenzen. Ooit 
gestart met kleinschalige events in 2006, 
vormt het weblog het internationale 
bruggenhoofd voor duizelingwekkende 
bereikcijfers op het web, Twitter, Google 
Plus en Facebook. Het weblog behoort tot 
de top vijftien meest invloedrijke in zijn 
segment en de events zijn een begrip in 
de online wereld en trekken duizenden 

doelgroep. De online proposities jagen de 
events aan en andersom. En peer 
marketing doet de rest. De eerste acht 
nummers waren een proeftuin voor de 
ontwikkeling van het redactonele 
concept, redactie en design. Er werd fl ink 
gestoeid met de technische en redactio
nele opties, mede op basis van 
lezersfeedback. Omdat alles in eigen hand 
wordt gehouden, is het mogelijk om de 
content-mix al werkende weg per 
nummer verder te optimaliseren met 
gebruikmaking van de meest actuele 
techniek. Zo creëert TNW Magazine een 
voorsprong op vergelijkbare initiatieven. 
Vanuit het magazine heeft de gebruiker 
direct toegang tot fi lms, eboeken, muziek 
etc. Het is een vakprestatie om met een 
minimum aan staande organisatie een 
internationaal redactioneel netwerk te 
organiseren, te experimenteren met 
behoud van kwaliteit en doel. TNW 
Magazine verdient een LOFnominatie 
2013 vanwege de inspirerende internatio
nale aanpak. De potentie binnen de 
context van het merk The Next Web 
maakt nieuwsgierig naar de door
ontwikkeling van het intrigerende TNW 
Magazine.

bezoekers. Onderwerp van inzending is 
het online TNW Magazine. Het magazine 
is strak vormgegeven en bevat korte en 
goed leesbare artikelen. De appuitvoe
ring voor iPhone en iPad zijn sterk en 
lezen ook als een magazine. Het exploita
tiemodel is eenvoudig: gratis verspreiding 
zorgt voor bereik ten behoeve van 
advertentieinkomsten. TNW Magazine 
biedt de marketing en techprofessional 
inspirerende kost. Het internationale zeer 
professionele redactieteam voelt de 
trends in het domein van technologie, 
business en cultuur feilloos aan. De 
informatie over gadgets, apps en lifestyle 
zijn ook interessant voor een bredere 



Tuinbouwcommunicatie Platform is 
een platform dat individuele 

gewassites en KAS Magazine (print en 
mobiel) omvat en zich richt op zowel 
telers als de toeleveranciers. Tuinbouw
communicatie speelt in op de wijzigende 
posities van concurrenten. Het platform 
heeft de ambitie om in de door schaalver
groting krimpende markt dé 
kennispartner te zijn van de sector en wil 
daartoe het platform sectorbreed 
doorontwikkelen. Tuinbouwcommunica-
tie Platform heeft niet stil gezeten sinds 
zijn nominatie voor de LOF Prijs in 2012. 
Naast acquisities werd het platform 
uitgebreid met Kas Magazine Consu
ment, Kas Magazine Jongeren en het 
evenement Kom in de Kas ter promotie 
van de sector bij het algemene publiek en 
op de arbeidsmarkt (o.a. tijdens de 
Floriade). Kas Magazine Consument is 

mooi gemaakt en een inspirerende 
uitstap die bewijst dat er commercieel 
succesvol kan worden samengewerkt met 
de doegroep ten aanzien van een B2C 
medium. Ook is er gestart met de 
ontwikkeling van een internationale 
beeldbank HortiImages en zag de 
Engelstalige app HB HortiBiz het licht. 
Tuinbouwcommunicatie Platform heeft 
in korte tijd een mooie marktpositie 

opgebouwd. Tuinbouwcommunicatie 
Platform verdient voor de tweede keer 
een LOF nominatie vanwege de intrige
rende segmentkeuze, het rijke portfolio, 
het onderliggende krachtige concept, 
de centrale positie in de keten en het 
sponsornetwerk en de solide breedte 
van het businessmodel. En niet in de 
laatste plaats vanwege het energieke 
onder nemerschap dat daaruit spreekt.

TuinbouwCommunicatie Platform
TuinbouwCommunicatie

VIND
Sdu Uitgevers

VIND speelt slim in op de burger
informatietaak van gemeenten door 

uitgeefconcepten te koppelen aan tools en 
software wat de gebruiker kwaliteit, tijd 
en geld oplevert in zijn werkproces en ook 
nog eens tevreden klanten. VIND is 
ontstaan door de verbinding van een low 
profi le contentproduct met een procesau
tomatiseringsvraagstuk van gemeenten. 
VIND ondersteunt het informatieproces 
van gemeentelijke burgerzaken, aan het 
loket en online. VIND maakt het gemeen
telijke informatieproces eenduidig, up to 
date en consistent op basis van categori
ale ontsluiting. VIND ondersteunt het 

integrale informatieproces van back tot 
en met front offi  ce en kan worden 
aangesloten op gemeente specifi eke 
informatie in de context van het werk
proces en de ictomgeving van de 
gemeente. De platformneutraliteit en de 
verbinding met de eigen content van de 
gemeente zijn sterke assets. VIND is een 
voorbeeld van succesvolle toevoeging van 
redactionele dienstverlening en software 
aan bestaande gestandaardiseerde 
informatieproducten. Van nice  naar 
need to have naar need to use. Een slim 
concept waarin enkelvoudig beheer de 
basis vormt voor meervoudige publica

ties. Hier is de stap gezet om goed te 
kijken naar de klantsituatie. Hoe werken 
de processen? Hoeveel tijd kost het om 
wet en regelgeving actueel te houden? 
Met welke systemen wordt er gewerkt? 
Wat verwacht de klant van de klant? Welk 
taalniveau is adequaat? De implementa
tiekosten zijn door de turn key oplevering 
laag en de beheerservices van de content 
is een absolute USP. De contentdemo 
daarentegen kan veel meer inspelen op de 
klantpropositie waardoor de toegevoegde 
waarde voor de gemeenten nog duidelij
ker wordt. VIND is een goed voorbeeld 
van transitie van ‘zenden’ (het traditionele 
uitgeefmodel) naar informatieservice 
waarbij de deskundigheid van de uitgever 
goed is ingezet wat betreft vorm, presen
tatie, toon en toegankelijkheid van 
content. De jury vermoedt dat ook voor 
andere beroepsgroepen vergelijkbare 
concepten te ontwikkelen zijn. In deze 
overzichtelijke maar krimpende markt 
ziet de uitgever voldoende groeimogelijk
heden. Gekoppeld aan de al gerealiseerde 
aantallen afnemers en de cliënt lock in, 
biedt dit uitstekende vooruitzichten voor 
de toekomst van VIND. 



Winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2013

Twinkle
De winnaar van de LOF Prijs voor Vakinformatie 2013 is...

BBP

In tijden van transitie en econo-
mische tegenwind komt het in 
de vakinformatieve en professi-
onele mediabranche meer dan 
ooit aan op toegevoegde 
waarde in de mediaproposities. 
Voor deze editie van de LOF 
Prijs voor Vakinformatie 2013 
biedt het mededingingsveld 
een mooi inzicht in de stand 
van zaken in het vakinforma-
tieve uitgeefl andschap: apps 
als onderdeel van het portfolio, 
nieuwe e-ondernemers, een 
data publisher, workfl ow 
gerelateerde inzendingen, 
community publishing, 
samenwerkingen, aggregators, 
grensoverschrijdende media, 
ketenintegraties en online 
verdienmodellen naast 
klassieke portfolio’s en herlan-
cering van print: ze verdienden 
allemaal de aandacht van de 
LOF jury. Maar niet alles kwam 
door de selectie natuurlijk. 
En uiteindelijk kan er maar één 
de LOF Prijs voor Vakinformatie 
2013 winnen…

Twinkle is de LOF Prijswinnaar van 
2013 omdat het marktleiderschap 
over een reeks van jaren weet te 

behouden met een duurzaam multi
mediaal (print, digitaal, F-2-F, social 
media) business model. Geen creatieve 
hoogstandjes of opvallende verdien
modellen, maar relevante proposities, 
complete portfolio, kwaliteit, gedegen 
vakmanschap en organische groei die 
goed wordt gemanaged. Twinkle onder
kende zes jaar geleden de potentie van de 
eretail markt en bouwde gestaag aan het 
merk vanuit diepe markt en klantkennis. 
Het portfolio straalt optimisme uit en 
moedigt gebruikers aan door signalering 
van marktkansen, tips, best cases, 
prijzen, benchmarks, infographics: 
content die aansluit bij de belevings
wereld van de doelgroep en bij het 
groeistadium waarin ecommerce zich 
bevindt. Aan merk versterking wordt 
gewerkt via face-to-face, web, apps, 

responsive media, etc. De pay-off  
‘concreet over ecommerce’ wordt meer 
dan waar gemaakt door toegankelijke, 
kort zakelijk en zeer praktijkgerichte 
content. Twinkle is een commercieel 
succes door de klant te bieden waar hij 
om vraagt, op het moment wanneer hij 
daar om vraagt en in het kanaal of op het 
platform waar de klant het wil hebben. 
Door consequent vast te houden aan dit 
uitgangspunt, groeide Twinkle uit tot zijn 
eigen marketinginstrument. Er wordt niet 
voor de markt uit geïnnoveerd; omzet
spreiding over diverse kanalen draagt 
zorg voor toekomstbestendigheid in 
tijden van mediashifts. Het merk schakelt 
adequaat tussen mediaplatforms en heeft 
een top of mind positie bij (online) 
retailers, leveranciers en serviceverleners. 
Voor de toekomst ziet Twinkle mogelijk
heden in verbreding, in mobiele kanalen 
en in de inzet van marketing. Anno 2013 
is Twinkle een stevig gevestigd merk dat 



lastig is in te halen door concurrenten. 
Twinkle laat zien dat het kan en loont: 
oude en nieuwe media met elkaar 
verbinden. Het hoeft niet digital only, 
zelfs niet in de markt van online retail. 
Twinkle is zoals vakinformatie bedoeld is: 
vakkundig verdiepend met inzet van alle 
mogelijke mediumvormen, consistent in 
alle uitingsvormen, een gezonde balans 
tussen advertentie en lezersomzet. 
Een marktleider die dicht op de klant 
evolueert, die kiest voor beheerste groei 
en blijvend in ontwikkeling is. Na een 
LOF Innovatieprijs in 2007 verdient 
Twinkle de LOF Prijs voor Vakinformatie 
2013 omdat het traditioneel en nieuw 
uitgeven afgewogen met elkaar verbindt. 
Dat zal veel uitgevers inspireren!

Alex Beishuizen
Juryvoorzitter van de LOF Prijs voor 
Vakinformatie 2013

Winnaars 
LOF Prijs voor Vakinformatie

2012 Emerce/Emerce

2011 Food Inspiration Magazine /Shoot my Food

2010 Medische Contact-Artsennet /Reed Business

2009 Computable / VNU Media 

2008 RetailTrends Media / Business Trends Media 

2007 Auto en Motor TECHNIEK / Reed Business 

2006 Intermediair portfolio / VNU Media 

2005 Travelecademy / Reed Business 

2004 Bizz / Reed Business 

2003 Distrifood / Reed Business 

2002 Adformatie / Kluwer 

Winnaars 
LOF Innovatieprijs 
(uitgereikt van 2006 tot en met 2009)

2009 re.Public / Sdu Uitgevers

2008 Boerderij.nl / Reed Business 

2007 TWiNKLE / Beerens Business Press 

2006 Technische Revue / Reed Business 
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