
 

 

 
 
 
PERSBERICHT    
Amsterdam, 14 september 2016 
 
LOF PRIJS VOOR VAKINFORMATIE 2017 START OP NIEUWE LEEST                                                          
De LOF Prijs voor Vakinformatie *  is ‘de Oscar’ voor vakinformatieve media. Deze prijs is dé 
oeuvreprijs voor deze professionele media en beloont ook in 2017 toonaangevende en inspirerende 
cross mediale portfolio’s merken  met een prijs van € 10.000,- .   
 
Nieuw LOF College voor Vakinformatie  
De leden van Het LOF College voor Vakinformatie zijn afkomstig uit bedrijfsleven, politiek, 
journalistiek, wetenschap,  media en uitgeefsector. Het College wordt aangevoerd door voorzitter 
Annemarie Jorritsma:  
 
‘ De Collegeleden beoordelen potentiële winnaars van de LOF Prijs voor Vakinformatie vanuit de 
premisse  dat goede, effectieve informatievoorziening  van wezenlijk belang is voor elk beroep, elke 
organisatie en elke professie. LOF winnaars voegen aantoonbaar waarde toe aan de 
beroepsuitoefening van professionals in wetenschap, beroep en bedrijf.  
Het College komt tot een keuze van de winnaar via een debat waarin de Collegeleden wikken en 
wegen en elkaar overtuigen vanuit de eigen deskundigheid en autoriteit.  Het Collegedebat levert zo 
een winnaar op die op basis van een brede afweging wordt gekozen door het College.’ 
 
De leden van het LOF College voor Vakinformatie zijn: 
 Hoogleraar Kitty Koelemeijer, Nyenrode Business Universiteit, bestuurder en ondernemer  
 Hoogleraar Bart Brouwers, RU Groningen; media-ondernemer en -expert 
 Hoogleraar Valerie Frissen, Erasmus University Rotterdam; publicist en bestuurder  
 Michiel Bicker Caarten, mediaspecialist, auteur 
 Hoogleraar Jeroen van Erp, Delft University of Technology;partner/oprichter Fabrique 
 Sandra Kroon, consultant en uitgeefexpert 
 Dries van Ingen,  algemeen directeur Boom Uitgevers Amsterdam, winnaar LOF Prijs voor 

Vakinformatie 2015 
 Geert Noorman namens Stichting LOF 
 
Voordrachten kunnen tot 1 oktober worden aangemeld via www.lofprijs.nl.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lofprijs.nl/
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De winnaar wordt bekendgemaakt op donderdagmiddag  26 januari 2017 in de Hermitage in 
Amsterdam tijdens de feestelijke jaarbijeenkomst van Media voor Vak en Wetenschap. Leden van de 
pers kunnen zich nu al voor deze bijeenkomst per email aanmelden via  n.vandalen@nuv.nl.  
 
* De LOF Prijs voor Vakinformatie is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Lucas-Ooms Fonds en 
Media voor Vak en Wetenschap (MVW) van het Nederlands Uitgeversverbond.  
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  LOF-secretaris  
Nineke van Dalen 
E: n.vandalen@nuv.nl 
M: +31622448783 
T: 020 4309154 
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