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De LOF Prijs voor Vakinformatie is dé vakprijs die de 
‘state of the art’ in de uitgeefsector van Media voor 
Vak en Wetenschap beloont. De prijs onderscheidt 

vakinformatieve mediaproposities die commercieel bestaans-
recht hebben en daarbij een inspirerend voorbeeld zijn voor 
vakgenoten. In de huidige roerige tijden hebben ook media 
met aantoonbare stabiliteit LOF-prijzenswaardige potentie.

Sinds 2013 wordt de LOF Prijs voor Vakinformatie een keer 
per twee jaar uitgereikt. Daarmee ontstaat er in een periode 
van continue verandering waarin de sector zich momenteel 
bevindt, meer ruimte voor een volwaardig speelveld van 
voordrachten. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden er 
voor de LOF Prijs 2015 geen nominaties toegekend omdat er 
toch maar één echte winnaar uit de bus kan komen en de 
nominaties soms aanleiding tot teleurstelling vormden. 

Uitdagingen voor vakinformatieve  
en professionele uitgevers 
De klant is gewend aan het gebruik van social media, aan 
intuïtief gebruiksgemak van digitale en mobiele media waarbij 
beeld een steeds grotere rol speelt. De adverteerder verwacht 
dat de uitgever hem conversiemogelijkheden biedt op basis 
van klantdata en programmatic trading. De uitgever staat aan 
de vooravond van het ‘customer centric’ tijdperk waarin de 
gebruiker zelf zijn content-dashboard op maat kan instellen en 
de uitgever gebruikersdata weet te vertalen in premium 
advertentie-proposities. Dat betekent een verdergaande 
incorporatie van software in producten, diensten en uitgeef-
processen. Vakinformatieve en professionele uitgevers, groot 
en klein, staan zonder uitzondering voor de uitdaging om 
innovatie te paren aan commerciële continuïteit.

Over de hele linie zoeken uitgevers de balans tussen het 
managen van de bestaande portfolio en het managen van 
transitie. Stabiliteit en investeringen staan daarbij vaak op 
gespannen voet. Voor uitgevers is het een grote uitdaging om 
uit de klem van bestaande renderende producten te komen en 
de weg naar nieuwe maar economisch onzekere klantproposi-
ties in te slaan. De grote vraag is hoe én waarin te investeren 
ten einde continuïteit zeker te stellen. De uitkomst van deze 
zoektocht is ongewis. Hoewel nieuwe toetreders en starters 
geen hinder hebben van deze worsteling, hebben ook zij het ei 
van Columbus nog niet gevonden. 

Economische omstandigheden hebben de afgelopen jaren in 
de vakinformatieve en professionele uitgeefsector geleid tot 
ingrijpende herschikking, sanering, herstructurering van 
portfolio’s, flexibilisering en het aantrekken van medewerkers 
met nieuwe competenties. De digitale economie die zich in alle 
haarvaten van de samenleving voltrekt, zal zeker nieuwe 
uitgeefkansen bieden. Om die te kunnen grijpen, is meeveran-
deren met markten en klanten een ultieme voorwaarde. 

Uitgevers experimenteren dan ook volop met nieuwe verdien-
modellen, producten en diensten. Focus op de wérkelijke 
relevantie voor de klant is daarbij een doorslaggevende factor 
voor commercieel succes. 

Als gevolg van de economische malaise, flexibiliserende 
arbeidsmarkten en een compleet getransformeerde adverten-
tiemarkt, krompen in vrijwel ieder uitgeefsegment de 
omzetten. Bedrijven en instellingen investeren minder in het 
opleiden van hun professionals, in collectieve abonnementen 
en licenties. De zelfstandige professional zoekt zijn heil bij 
gratis informatie op het web en de student bij het tweedehands 
studieboek. In deze dynamiek moet de vakinformatieve en 
professionele uitgever zijn bestaansrecht in de toekomst waar 
zien te maken. Het hoeft geen betoog dat het aankomt op 
slagkracht, ondernemerszin, creativiteit, een juiste match 
tussen portfolio en doelgroep, momentum, aanpassingsvermo-
gen en technische adaptatie. 

De voordrachten
De voordrachten voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2015 
weerspiegelen de zoektocht van vakinformatieve en professio-
nele uitgevers. In sommige segmenten moeten de 
uitgeefproposities vanaf de bodem van de markt worden 
waargemaakt waarbij het moeilijk is om de antwoorden voor 
morgen te realiseren. Het viel de jury op dat weinig voordrach-
ten zijn geënt op expliciete gebruikersproposities. Met andere 
woorden: uitgevers zouden sterker kunnen focussen op de 
meerwaarde van hun producten voor gebruiker (en adverteer-
der) en productontwikkeling en positionering uitdrukkelijker 
baseren op de vraag wat de klant met de publicatie of het 
product opschiet. Productpresentaties moeten worden 
geschraagd door sturingsvariabelen, recenties of onderzoek. 
Uitgevers kunnen daar met veel meer overtuiging op inzetten. 

Media in het algemeen hebben moeite met het kapitaliseren 
van digitale mediaproposities. Media voor Vak en Wetenschap 
vormen daarop geen uitzondering. Relevante concepten 
combineren met data en gebruiksgemak vormt de eerste stap 
op weg naar een digitale uitgeeftoekomst. 
De voordrachten voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2015 
brengen de jury tot de oproep aan de sector om meer elan, om 
intensivering van de interactie met klant en adverteerder, om 
slimme samenwerkingen met software-ontwikkelaars en om te 
investeren in het up to date houden van de digitale toeganke-
lijkheid van hun producten.

Namens de jury van de LOF Prijs voor vakinformatie 2015,
Alex Beishuizen, voorzitter

Amsterdam, januari 2015
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Winnaar LOF Prijs voor Vakinformatie 2015

Uitgeverij boom/nelissen heeft 
sinds jaren een belangrijke 
positie op de coachingsmarkt 

met een sterk boekenfonds en de 
Coachingskalender. Om die positie te 
kunnen continueren, heeft de uitgever 
gekozen voor digitale uitbouw en 
verrijking van de bestaande content. 
Daartoe werd twee jaar geleden een 
database gebouwd die alle bestaande 
content voor de coachingpraktijk 
volledig digitaal en semantisch door-
zoekbaar maakt en waaruit de gebruiker 
zijn eigen content op maat kan assem-
bleren. Deze database vormt het hart 
van de portfolio van Coachlink. Coach-
link wil coaches ondersteunen in hun 
praktijkuitoefening via kennis en het 
verbinden van vakgenoten. De content 
werd uitgebreid met een e-nieuwsbrief, 
social media en gebruikerscontent. 
Naast een workshopprogramma zag het 
folio Coachlinkmagazine het levenslicht. 
Daarnaast werd content van partners en 
sommige beroepsverenigingen toege-
voegd. Coachlink is uitgegroeid tot de 
meest omvattende, actuele portfolio 
voor coachend Nederland en biedt een 
rijke gebruikerservaring. Daarmee kan 
het uitstekend concurreren met de vele 
gratis content op het web.

De individuele abonnee heeft toegang 
tot alle onderdelen van Coachlink via 
een ‘all you can read’ model. Er is 
gekozen voor een prijsstelling die voor 
de vele zzp’ers geen drempel vormt. 
Daarom ligt de focus op het realiseren 
van een groot marktbereik, o.a. via 
contractueel langer durende samenwer-
kingsverbanden met aanpalende 
stakeholders in de markt. Zo maakt een 

Coachlink
uitgeverij boom/nelissen 

aantal grote HBO-instellingen gebruik 
van Coachlinkhogeronderwijs.nl. 
Groeikansen liggen ook bij doelgroepen 
die coaching niet als hoofdberoep 
uitoefenen maar die wel gebruik maken 
van coachingstechnieken. De voort-
durende ontwikkeling van het vakgebied 
zelf biedt een goed uitgangspunt voor 
continue afzet via nascholing. In de 
praktijk leidt Coachlink tot hybride 
gebruik van print en digitale content 
waardoor er ook via de webshop 
additionele omzet is en wordt gegene-
reerd. Coachlink heeft zijn investering  
inmiddels terugverdiend, mede dankzij 
incrementele innovatie en slimme 
partnering met de ontwikkelaar van de 
database. De toekomst is gericht op 
continuïteit en uitbouw van de kennis-
bank, o.a. met meer user generated 
content en toevoeging van (internatio-
nale wetenschappelijke) content van 
derden. Ook contentmarketing biedt 
groeikansen. Intern heeft het project de 
uitgever veel gebracht: innovatie skills, 

directe klantcontacten en -data, borging 
van digitale uitgeef-, crm- en e-com-
merce processen en technieken 
(inmiddels ingezet voor andere doel-
groepen). Tot slot is het businessmodel 
schaalbaar binnen boom/nelissen.

Niets dan LOF dus voor Coachlink. 
Coachlink is een succesvolle innovatieve 
uitbouw van de eigen bestaande 
portfolio met voldoende mogelijkheden 
voor de toekomst. Er wordt niet geïnno-
veerd voor de markt uit, goed gestuurd 
op kosten en groei krijgt de aandacht en 
tijd die het nodig heeft. 
De jury heeft Coachlink tot winnaar van 
de LOF Prijs voor Vakinformatie 2015 
uitgeroepen vanwege het ondernemer-
schap en het vakmanschap waar 
Coachlink het resultaat van is. 

Alex Beishuizen
Juryvoorzitter van de LOF Prijs  
voor Vakinformatie 2015



Winnaars  
LOF Prijs voor Vakinformatie
2013 Twinkle/BBP Media
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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Alex Beishuizen (voorzitter) 
Zelfstandig media-adviseur

Derk Haank,  
Bestuurslid Lucas-Ooms 
Fonds; CEO Springer 
Business + Science Media

Joost Istha,  
Directeur Zigt 
Mediabureau

Nic Louis,   
Bestuurslid Media voor 
Vak en Wetenschap; 
directeur BIM Media
tot en met 2014

Rob Does,  
CEO van Ithaka Group, 
internationaal onderzoeks-
agent voor media en branding

Oscar Rouwendal,  
Manager verkoop en  
marketing Edu’actief

Astrid Prummel,  
Editor in chief Adformatie

Nineke van Dalen,  
Secretaris van Media voor 
Vak en Wetenschap en van 
de jury van de LOF Prijs  
voor Vakinformatie 2015


