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Vakinformatie in het nieuws

1967 het eerste nummer van H2O verschijnt
1998 Nijgh Periodieken start met het uitgeven van H2O in opdracht van de S chng H2O. De opdracht
was er een journalisek en winstgevend
blad van te maken
voor de gehele watersector

1997 het eerste nummer van Bulle n Cultuur en School verschijnt
2011, oktober Bullen Cultuur en School
wordt voortgezet als
Cultuurplein Magazine

december 2012—Deze maand verschijnt het laatste nummer van H2O als
uitgave van Nijgh Periodieken. Vanaf 1
januari 2013 neemt de Stichting H2O—
de uitgever van het blad; onderdeel van
Koninklijk Nederlands Waternetwerk
(KNW)—de tel terug om het in 2013 zelf
uit te geven. Met deze verandering gee
de s ch ng, naar eigen zeggen, gehoor
aan signalen van lezers, zoals naar voren
gekomen uit, onder andere, onlangs gehouden lezersonderzoek. Dat onderzoek
op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden blijkt uit het afscheidswoord van hoofdredacteur Peter Bielars:
hij merkt op dat H2O in dat recente onderzoek nog het rapportcijfer zeven kreeg
toebedeeld door de lezers. Ook vindt hij
het spij g dat H2O het voortaan zonder
ona ankelijke redac e moet doen;
hoofdredacteur wordt KNW-directeur
Monique Bekkenu e.
De verschijningsfrequen e van H2O wijzigt vanaf januari 2013 van tweewekelijks
in maandelijks ●
december 2012—Deze maand verschijnt het laatste nummer van Cultuur‐
plein Magazine. Vanaf 1 januari 2013
stopt uitgever Cultuurnetwerk Neder‐
land (exper secentrum cultuureduca e)
met de uitgave. Vanaf die datum gaat
Cultuurnetwerk Nederland samen met
Kuns actor (sectorins tuut amateurkunst) op in het Landelijk Kennisins tuut
Cultuureduca e en Amateurkunst, LKCA.
Vanuit kostenoverwegingen—het nieuwe
Kennisins tuut zal van het ministerie van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap minder
subsidie krijgen dan Kuns actor en Cultuurnetwerk Nederland gezamenlijk hadden—maakt dit nieuwe kennisins tuut
primair gebruik van digitale middelen en
verdwijnt het papieren magazine. Cultuur‐

plein Magazine is de voortze ng per oktober 2011 van Bulle n Cultuur en
School ●

december 2012—MKB Nederland

1994 het eerste num-

staakt de uitgave van het opinieblad On‐
dernemen! ●

mer van Ondernemen! verschijnt

december 2012—Adformatie Groep
bereikt overeenstemming met NIMA,

Nederlands Instituut voor Marketing
over voortze ng van de samenwerking
voor vier jaar. De uitgave Tijdschri voor
Marke ng komt geheel in handen van de
Adforma e Groep, een onderdeel van de
Sijthoﬀ Media Groep. NIMA en de Adforma e Groep werkten samen aan het Tijdschri voor Marke ng sinds de overname,
in april van dit jaar, van Kluwers Adformae Groep door Willem Sijthoﬀ ●

21 december 2012—Vorige week verscheen het laatste nummer van GW
(Grafisch Weekblad). Het is de eerste tel
die sneuvelt in de ontmanteling van uitgeverij RAI Langfords die in september
van dit jaar werd ingezet. Om professionals geïnformeerd te houden, linkt de
website van GW door naar de website
graficus.nl van uitgeverij Management‐
Media ●

6 december 2012—Op deze dag verschijnt het laatste nummer van Eigen Be‐
drijf, het magazine voor ondernemers van
de Kamer van Koophandel. Op de website kvk.nl/eigenbedrijf wordt gemeld dat de
Kamer van Koophandel zich—samen met
Syntens—voorbereidt op een toekomst
waarin digitalisering een belangrijke rol
speelt. Volgens de genoemde par jen is in
die toekomst geen plaats voor een papieren magazine ●

2010 in januari verschijnt het eerste
nummer van Eigen
Bedrijf

15 oktober 2012—Carla van den Pu elaar, voormalig eigenaar en hoofdredacteur van Kleur & S jl verkoopt deze vak tel aan Spoor&Partners Uitgeefdien‐
sten, een dochteronderneming van Bureau
Van Vliet (gespecialiseerd in advertentieacquisitie). Carla van den Puttelaar blijft
hoofdredacteur van dit vak jdschri voor
kleur- en s jladviseurs, stylisten, modeadviseurs en visagisten. Naast Kleur & S jl
gee Spoor& Partners Uitgeefdiensten
ook de kappersglossy Tophair Interna onal uit ●

september 2012—De RAI Group zet
dochteronderneming RAI Langfords
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