KENNISMIDDAG OVER E-ZINES

“Zorg voor searchable, snackable en
shareable content”
Waar moet je aan denken als je een e-zine gaat uitbrengen?

Als je een e-zine wil uitbrengen, heb je
kennis over online publiceren nodig.
Waarin verschilt een online publicatie van
een papieren uitgave? Wat komt er kijken
bij de overgang van papier naar online?
Wat vraagt het van de redactie, van je content
en natuurlijk: van je lezers? Met de overgang
naar digitaal krijgt een tijdschrift naast
andere vorm ook andere inhoud. Bij de
Rijksoverheid is sinds enige jaren ‘digitaal
tenzij’ het adagium; er zijn inmiddels volop
voorbeelden van e-zines bij het Rijk die het
stadium van pionieren voorbij zijn. Tijd dus
om wat overwegingen, voorbeelden van
collega’s en tips van experts op een rij te
zetten. “Zorg dat je content searchable,
snackable en shareable is”, is dé tip van Theo
Schroen, adviseur online communicatie.
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Een e-zine bevat meer en andere vormen van content
dan een papieren blad. Dat betekent: een andere
beleving voor de lezer. Wil je het medium e-zine zo
optimaal mogelijk benutten, moet je daar op inspelen
en alle mogelijkheden die een e-zine biedt gebruiken.
Je kunt je informatie gelaagd, verrijkt en crossmediaal
aanbieden. Gelaagd wil zeggen: je kunt beginnen met
een korte samenvatting en de mogelijkheid bieden om
door te klikken naar het langere artikel. Verrijkt wil
zeggen: je kunt onderwerpen toelichten met muziek,
filmpjes, animaties of andersoortige bewegende
beelden. Je kunt dus sfeer toevoegen. En crossmediaal
wil zeggen: je kunt makkelijk doorverwijzen naar
andere online content op andere kanalen. Tenslotte:
het is relatief eenvoudig om achteraf iets te wijzigen
of onderdelen toe te voegen.
Snackable
“Bij online publiceren moet je anders gaan denken”,
houdt Theo Schroen ons voor. Hij weet waar hij het
over heeft: samen met VWS ontwikkelde hij het
concept voor het e-zine van het ministerie van VWS,

de vws#Dia. “Realiseer je dat mensen heel vluchtig
lezen. Nog veel meer dan bij papier moet je bij een
e-zine denken vanuit de doelgroep. Want alleen dàn
kun je goed bepalen wat je lezers interessant vinden.”
Lezers bladeren niet zoals bij print, maar ze scannen
en swipen: ze snellen de koppen en lezen alleen wat
zij belangrijk vinden. Ze klikken direct naar de
plekken waar zij heen willen, en laten de rest links
liggen. Het ouderwetse bladeren van pagina 1 tot
pagina laatst gebeurt niet meer. Schroen: “Meer dan
ooit bepalen mensen zelf wat ze lezen. Als het niet
interessant is, klikken ze weg. De gemiddelde leestijd
van een printmagazine is 25 minuten; bij een online
magazine is dat 12 minuten. Zorg daarom dat je
content kort en krachtig is, bijvoorbeeld met een
animatie of infographic. En als je eenmaal de
aandacht hebt, is er ruimte voor verdieping.”
Shareable
Er is geen postvakje, brievenbus of koffietafel meer.
Je hebt een ‘onbeperkte oplage’ en de content is altijd
voor iedereen toegankelijk vanwege openbare

Kun je wat cijfers en statistieken geven?
“We staren ons niet blind op absolute cijfers, want we
zijn een klein ministerie met dus een bescheiden
doelgroep. Maar op de middag na de e-mailaankondiging van het meinummer overtroffen we de 5.000
kliks. Een gemiddeld paginabezoek duurde 1 minuut
en 3 seconden. Logisch, want in een digitaal magazine
moet alles kort, kort, kort en bondig.”

beschikbaarheid. De ‘distributie’- een woord dat in
dit verband verleden tijd is - van een e-zine gaat
online: via e-mail en social media. Je kunt kiezen
voor een abonneebestand (mensen krijgen een mail
als het nieuwe e-zine uit is gekomen), maar je kunt
het ook overlaten aan social media. Meestal wordt
gekozen voor een combinatie, zoals bijvoorbeeld is
gedaan met Rijksfinanciën Online, het e-zine dat net
is uitgebracht voor Verantwoordingsdag. Zorg er dus
voor dat je lezers het e-zine snel en makkelijk kunnen
delen via Twitter, Facebook enzovoort.
Searchable
Theo Schroen: “Vergeet tot slot niet één van de
belangrijkste distributiekanalen: Google. Zorg dat je
van te voren weet hoe je doelgroep zoekt en welke
zoekwoorden voor hem relevant zijn. Door deze te
verwerken in je teksten of in je beschrijving van je
video, scoor je hoger in Google. Verhoog de
vindbaarheid van je content door na te denken hoe je
doelgroep zoekt.”
Meetbaar
Bij een e-zine heb je per ommegaande de beschikking over cijfers. Je weet van elk artikel hoe vaak het
is aangeklikt, hoe lang de lezers er blijven hangen,
welk filmpje bekeken is. Natuurlijk zijn de cijfers
relatief: dàt lezers een artikel aanklikken, wil niet
zeggen dat ze het gelezen hebben, laat staan hoe ze
het waarderen (tenzij je ze de mogelijkheid geeft het
artikel te ‘liken’). Wel moet je rekening houden met
de cookiewetgeving: mensen kunnen ervoor kiezen
de cookies niet te accepteren, zodat het bezoek niet
meegerekend wordt. Maar het feit dat je de beschikking hebt over cijfers, is een voordeel ten opzichte
van papier; daarvan weet je sowieso niet of het als
kattenbakvulling verdwijnt. Je hebt meer inzicht in
het gedrag van je lezers en je kunt je bladformule
daarop continu aanpassen.
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Het digitale personeelsblad van VWS: crossmediaal
Het Ministerie van VWS heeft sinds 2012 een digitaal
personeelsmagazine. We gingen langs bij Rob
Langeveld, de hoofdredacteur van vws#Dia,
en stelden hem een paar vragen.
Waarom zijn jullie een e-zine gestart?
“Ruim vier jaar geleden proefden we bij VWS steeds
meer beweging richting ‘digitaal in plaats van papier’
en rijksbreed raakte ‘digitaal tenzij’ in zwang. We
zochten naar mogelijkheden om in één en hetzelfde
medium ook ruimte te bieden voor onze concernpartners, zoals RIVM en IGZ. Daarnaast wilden we de
mogelijkheid behouden om de achtergronden van
onderwerpen te verdiepen via een vertrouwd papieren
medium. Dat sloot ook aan bij de wensen van de
doelgroep. Eén derde van alle VWS’ers wilde digitaal,
één derde papier en één derde wilde allebei.
Binnenkort doen we opnieuw onderzoek. Ik ben
benieuwd of die percentages veel zullen veranderen.”
Waaruit bestaat vws#Dia?
“Alle VWS’ers en de medewerkers van onze concernpartners ontvangen 11 keer per jaar (op elke 2e
donderdag van de maand om 12.00 uur) een e-mail
met een visuele en tekstuele verwijzing naar de
nieuwe uitgave van vws#Dia. Elk nummer heeft een
thema, zoals deze maand ‘VWS 10 jaar terug’. Voor
deze gelegenheid hebben we eenmalig een zwart-wituitgave gemaakt. We maken gebruik van alle digitale
mogelijkheden, zoals filmpjes, geluidsfragmenten,
fotoseries en interactieve spelvormen. Eens per
kwartaal verschijnt tegelijk met het digitale magazine
ook een papieren magazine. Daarin wordt hetzelfde
thema op papier verdiept met langere verhalen en
grotere interviews. Komende maand is het thema van
zowel het digitale als het papieren magazine,
Diagonaal: ‘de Toekomst van VWS’.”

Hebben jullie een bladformule en kun je daar iets over zeggen?
“Sinds de start werken we volgens een bladformule
waarin de verdeling van de 15 digitale pagina’s is
vastgelegd. Dat is voor ons geen wet van Meden en
Perzen. Door daar flexibel mee om te gaan, verruim je
je mogelijkheden. Maar vaste onderdelen, zoals
‘VWS’ers vinden’ en ‘VWS in Beeld’ keren elke maand
terug. Net als het filmpje van ‘de 12e’, de etage waar
onze bestuursraad zit. We kijken elk kwartaal welke
verbeteringen er mogelijk zijn in de bladformule.”
Hoe hebben jullie de redactie geregeld en wat is er anders ten
opzichte van vroeger?
“De redactie bestaat uit een hoofdredacteur (ikke),
één eindredacteur (Douwe Anne Verbrugge) en
redacteur Gean Ockels, die ook voor rijksportaal-VWS
werkt. We schrijven voor vws#Dia véél korter dan we
gewend waren en we hebben een videocursus
gevolgd. Daar komt veel bij kijken. Een goeie video
kost minstens evenveel tijd als een uitgebreid artikel
in Diagonaal. Incidenteel werken ook andere collega’s
van de directie Communicatie mee. En we maken
gebruik van talenten binnen VWS, zoals bijvoorbeeld
bij de videorubriek ‘Het Gesprek’. De digitale
vormgeving gebeurt buitenshuis, bij het bureau Enof
in Utrecht. Daar zijn we erg tevreden over.”
Heb je tips en trucs of do’s en dont’s voor collega’s?
“Teveel tips en trucs om op te noemen! Wie belangstelling heeft is van harte welkom om bij ons mee te
kijken. Oké, twee tips dan: verwacht niet teveel van de
mogelijkheden om te reageren op artikelen.
Rijksambtenaren lézen doorgaans wel graag reacties
van anderen, maar ze plaatsen ze zelden. En kijk
vooral goed hoe andere digitale magazines het doen.
De nieuwe digitale Defensie-bladen, bijvoorbeeld.”
“RIVM heeft inmiddels een eigen editie: de rivm#Dia,
binnen hetzelfde concept. Mijn ideaal is dat er ooit
één rijksbreed digitaal magazine ontstaat waarin elk
departement of overheidsonderdeel zijn of haar eigen
artikelen, filmpjes etc kwijt kan. En waarin ook
rijksbrede verhalen kunnen staan. En met de
mogelijkheid dat je als lezer je eigen blad samenstelt.
Misschien wordt dat wel zó interessant dat commerciële partijen er brood in zien en het uiteindelijk
misschien wel geld kan ópbrengen…”

Waaruit bestaat DJIzien?
“DJIzien verschijnt drie keer per jaar en richt zich
expliciet op de samenwerking met relaties uit de
keten. DJI werkt samen met vele ketenpartners:
politie, OM, reclassering… In onze artikelen en
rubrieken geven wij ruimte om uit te leggen waar
wij, achter onze vaak gesloten deuren en hoge
muren, mee bezig zijn. Aan de andere kant laten wij
ketenpartners aan het woord over onderwerpen
waar ook DJI als detentiespecialist bij betrokken is.
We werken met een aantal vaste rubrieken, zoals De
Schakel, waarin twee ketenpartners van wie er altijd
één van DJI, vertellen over hun samenwerking.”

Verschijningsvormen
Er zijn verschillende verschijningsvormen van de e-zine:
•	de ‘bladerbare pdf’ zonder interactie, en zonder
filmpjes of andere bewegende beelden. Een
voorbeeld is het periodiek van de Algemene
Bestuursdienst.
•	het ‘verrijkte tijdschrift’ combinatie van print en
online met behulp van layar. De VPRO en LINDA
hebben dit een tijdje gedaan. Het is leuk en
innovatief, maar blijkt toch te ingewikkeld voor de
lezers en te kostbaar. “Onze lezers willen gewoon
even rustig op de bank hun blaadje lezen”, licht de
redactie van LINDA het besluit om ermee te
stoppen toe.
•	een online magazine in de vorm van een website,
zoals bijvoorbeeld de Defensiekrant en DJIzien,
het relatiemagazine voor Dienst Justitiële
Inrichtingen [zie cases]. De site is ‘responsive’,
past zich aan de afmeting van je scherm aan.
De gebruikerservaring van het tijdschrift is op alle
devices hetzelfde. Het maakt dan niet uit of je het
e-zine op je mobiel leest of op een tablet.
•	In de vorm van een app. Een voorbeeld is de Shell
Inside Energy App. De app vertelt verhalen en
maakt gebruik van interactieve content, inclusief
video’s, foto’s en animaties. Er worden continu
nieuwe artikelen in de applicatie gepubliceerd.
De artikelen kunnen eenvoudig worden gedeeld
via social media en via een zoekfunctie kunnen
specifieke items worden gevonden.
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•	Een hybride vorm: een combinatie van een app
en een website. Voorbeeld hiervan is Brabant
Magazine.
Het online relatiemagazine van DJI: DJIzien
Recent verscheen het digitale relatieblad van DJI
voor de derde keer. We gingen langs bij Nienke
Ledegang, hoofdredacteur in- en externe media bij
Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van
VenJ en stelde haar een paar vragen.
Hoe is DJIzien begonnen?
“Het eerste e-zine van DJI is ‘Balans’. Dat is al
veertig jaar hét personeelsmagazine van DJI: het
wordt naar ruim 18.000 mensen die werkzaam zijn
in onze justitiële inrichtingen gestuurd. Dat zijn
veel druk- en verzendkosten. In een organisatie die
financieel zeer onder druk staat, waren die kosten
eigenlijk niet meer te verantwoorden. Wij zijn ons
toen gaan oriënteren op alternatieven en kwamen
bij de Belastingdienst terecht. Zij maken een mooi
magazine gebaseerd op iBase. Wij konden daar
redelijk gemakkelijk ons eigen format overheen
leggen. Vanaf de eerste oriëntatie tot aan de
daadwerkelijke verschijning van de digitale Balans
zat een maand of vier. Via hetzelfde format zijn we
een relatiemagazine gestart. De wens hiervoor was
al enkele jaren oud, maar met de komst van de
digitale Balans werd de uitvoering ineens wel heel
gemakkelijk. DJIzien is vanaf het eerste begin met
veel enthousiasme ontvangen door onze
ketenpartners.”

Kun je wat cijfers en statistieken geven?
“DJIzien bestaat nog te kort om al veel te kunnen
zeggen over de populariteit van rubrieken. Te meer
omdat we bij de introductie hebben gekozen voor
een soft launch: we hebben het magazine naar ons
eigen netwerk gestuurd, in de hoop dat het zou
werken als een steen in een vijver. Dat blijkt
gelukkig te kloppen. Het aantal abonnees stijgt
gestaag. We zitten momenteel op 1000 abonnees
en dat groeit per nieuwe editie.”
Hoe hebben jullie de redactie geregeld en wat is er anders ten
opzichte van vroeger?
“We hebben één gedeelde hoofdredacteursfunctie.
Dat houdt in dat twee hoofdredacteuren de leiding
voeren over het magazine, maar daarin wel hun
eigen verantwoordelijkheden hebben. Richard
Flipse leidt het hele ‘online’ gedeelte. Hij onderhoudt contacten met leveranciers, zorgt dat de
systemen naar onze wensen werken en houdt zich
bezig met optimalisatie. Ikzelf voer de inhoudelijke
hoofdredactie. Ik zet artikelen uit, schrijf zelf
artikelen en zorg dat ze goed gepresenteerd
worden. Daarnaast hebben we drie schrijvende
redacteuren. Fotografie zetten we extern uit met
hulp van onze traffic manager. We doen het
uiteindelijk met een vrij klein clubje.”
Heb je tips en trucs of do’s en dont’s voor collega’s?
“Blijf niet te lang hangen in twijfelen over wel of
niet overstappen. Als je weet dat je het wilt, of als je
moet: hak knopen door. Wij hebben uiteindelijk in
iets meer dan vier maanden tijd iets heel goed
neergezet. En hoewel we nog steeds schaven aan de
formule en hier en daar bijsturen, zijn we blij met
wat we in die tijd hebben neergezet. En verder:
vind de juiste balans tussen vernieuwing en trouw
blijven aan je eigen identiteit. DJI brengt nu een up
to date magazine uit, maar is zeker nog herkenbaar
als ons ‘aloude’ personeelsmagazine.”

Wees creatief
“Hak knopen door als je weet dat je een e-zine wilt
beginnen”, zegt Nienke Ledegang, hoofdredacteur van
DJIzien. En Rob Langeveld van vws#Dia tipt ons om
vooral goed te kijken hoe andere digitale magazines het
doen. Besef dat een online magazine echt iets anders is
dan een papieren uitgave: het vraagt een andere
houding van je lezers en dus vraagt het ook iets anders

van je redactie. Het is niet een kwestie van artikelen
online zitten. Theo Schroen heeft tenslotte nog een
paar tips: “Denk vrij over andere vormen van content,
wees creatief. Dat geeft het medium juist zo’n kracht.
Zorg voor een goede gelaagdheid van de informatie;
dan maak je optimaal gebruik van de e-zine. Natuurlijk
moet je ook goed bedenken hoe je het e-zine bij de
doelgroep krijgt en hoe je interactie tot stand brengt.

Dat gaat niet vanzelf. Je zult moeten nadenken over
artikelen en contentvormen die interactie oproepen.”
Tekst: Renée Swart, kennisadviseur Academie voor
Overheidscommunicatie, Ministerie van Algemene
Zaken
Dit artikel kwam tot stand n.a.v. de kennismiddag
van de Academie voor Overheidscommunicatie op
17 april 2014 over ‘E-zines’. Op deze kennismiddag
spraken Theo Schroen van Enof communicatiegroep
en Lyanne Lamar van Lamar Communicatie.
Op de maandelijkse kennismiddagen van de
Academie voor Overheidscommunicatie laten
sprekers van binnen en buiten de overheid hun
licht schijnen over actuele
communicatieonderwerpen. Op deze manier
blijven communicatieprofessionals van de
Rijksoverheid op de hoogte van de
ontwikkelingen in hun vak. Kijk voor meer
informatie op
www.rijksoverheid.nl/overheidscommunicatie

Zeven papieren bladen online bij Defensie:
van zendergedreven naar vraaggestuurd
‘Van meer dan 50 papieren bladen en ‘blaadjes’ naar 6
online personeelsbladen en de Defensiekrant online’.
Dat was de opdracht die Defensie kreeg in 2011 om te
komen tot een modern mediahuis. Er werden
uitgangspunten geformuleerd waar nieuwe digitale
bladen aan moesten voldoen: effectief, eigentijds en
efficiënt; tijd- en locatie ongebonden, drempelvrij,
vraaggestuurd; met de herkenbare dynamiek en
identiteit van Defensie, medewerkers ambassadeurs,
crossmediaal.
Vanaf januari 2014 werden de bladen gefaseerd
digitaal gepubliceerd, de Defensiekrant als eerste. De
eerste ervaringen zijn positief. Ze krijgen veel
enthousiaste reacties, het aantal abonnees groeit, er
is een breed bereik in Nederland en ruim 50 andere
landen. Steven van Leeuwen, programmamanager
digitalisering bij Defensie, was erbij betrokken en
geeft een paar tips.
“Denk vooraf goed na over je doelgroep. Zorg voor
een heldere doelstelling, waarin herkenbaarheid een
hele belangrijke troef is. Bij de voorbereiding maak je
beslissingen over de techniek en de organisatie van
de communicatie/redactie. En tenslotte voor de
praktijk: pas alle verrijkingsmogelijkheden toe die
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een e-zine biedt, maar doe het met verstand, maak waar
wat je belooft qua vorm, inhoud, timing en techniek.
Geef aandacht aan de lezer door hem interactie te
bieden. Gebruik statistieken goed, voor vorm, de
inhoud, en de timing.”
Interactie
“Momenteel is er geen directe interactie mogelijk met
de online magazines anders dan een e-mailadres dat
lezers kunnen gebruiken om aan te geven welke
verbeteringen ze zien. In de eerste maanden is hier
veelvuldig gebruik van gemaakt. Een 1-op-1 dialoog is
nog niet aan de orde. Er komt wel interactie in de vorm
van een poll waarbij op gegeven momenten onze lezers
hun mening kunnen geven over het online magazine.
Verder zal de directie Communicatie structureel
informatie en gebruikersonderzoek uitvoeren om door
te ontwikkelen en te vernieuwen.”
Statistieken
“We gebruiken nu de tool Piwik voor statistieken en
kunnen hieruit een globaal beeld opmaken van het
gebruik van de online magazines. Het is echter moeilijk
om de statistieken goed te duiden en de huidige
statistieken dekken onze vraag nog niet af.
Die functionaliteit moet nog verder ontwikkeld worden.
Wij verwachten dat de statistieken in combinatie met
het gebruikersonderzoek bijdragen bij aan een

effectievere communicatie met onze doelgroep.”
Organisatie & redactie
“In de praktijk is het maken van een online blad iets
anders is dan het maken van een papieren blad. Het
verschil is dat met een online blad je naast tekst en een
foto in een papierenblad moet nadenken over lengte
van de tekst, de duur van een filmpje, de samenstelling
van je blad, en wel of geen interactie. Online is
vluchtiger en het is belangrijk om boeiend materiaal
aan te bieden aan de lezers om ze aan het blad te
binden. Zo hebben we ook geleerd dat content ook
gewoon leuk moet zijn en dat een video niet langer
dan een paar minuten moet duren.”
Abonnees
“Wij hebben van te voren goed nagedacht over het
opnieuw opbouwen van het abonneebestand. We zijn
een intensieve campagne gestart. Naast displays en
gebruik van bestaande communicatiemiddelen om de
online magazines aan te prijzen, hebben we ook de
departementsleiding, Minister en Commandant der
Strijdkrachten ingezet met een persoonlijke boodschap om mensen aan te sporen zich te abonneren.
De gebruiksvriendelijke abonneringstool van de
Rijksoverheid is een goed hulpmiddel. Het resultaat
mag er zijn. Sinds de lancering van de laatste online
magazines zitten we nu op ruim 95.000 abonnees.”

