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De bladendokter van Nederland

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

Rob van Vuure, journalist, auteur en creatief bladenmaker

17.30 – 17.40 uur

Rob van Vuure, opgegroeid in West-

Opening door de voorzitter

knollendam, spelend voor WFC 1, onderwijzer in Wormerveer. Ja hoor, zoon van

17.40 – 17.50 uur

Jaap van Vuure (o.a. voorzitter PvdA).

Actualiteiten

Uit het onderwijs gegaan en journalist/
bladenmaker geworden. Rob van Vuure is een van de

17.50 – 18.40 uur

opvallendste bladenmakers van Nederland. Hij is hoofdredacteur geweest

Presentatie door

bij een veertiental bladen, o.a. Libelle, Viva, Playboy en Panorama. Ook

Rob van Vuure

wel ‘bladendokter’ genoemd. Auteur van diverse boeken over het vak

Rob van Vuure

Vragen stellen en discussie

‘bladen maken’ en communiceren. Zijn boek ‘Het Lingeriedenken’ (gaat

Mercur d’Or

voor sommigen helaas niet over lingerie) wordt door elke student gelezen.

Zelf was hij in 2003 winnaar van de Mercur d’Or, dé oeuvreprijs

18.40 uur

voor publiekstijdschriften. En nu is hij onafhankelijk juryvoorzitter

Afsluiting door de voorzitter

Wekelijks columnist in de Volkskrant

van de Mercur jury. Deze jury heeft onlangs vijf tijdschrifttitels

In 2010 stopte Van Vuure (toen 65 jaar) na 40 jaar als creatief

geselecteerd voor de verkiezing van het tijdschrift van het jaar 2012.

directeur bij Sanoma Uitgevers, maar bleef actief als bladenmaker en

Voor deze verkiezing op 29 november in de Amsterdam Convention

columnist. Rob schrijft tien columns per maand (o.a. de veelgelezen

Factory zijn dat (in alfabetische volgorde): Flow (Sanoma Media),

BLDNDKTR in de Volkskrant en een column in Dagblad Zaanstreek),

JAN (G+J Uitgevers), LINDA. (Mood for Magazines), de VARAgids

geeft overal adviezen en was het afgelopen jaar hoofdredacteur van het magazine

(VARA Uitgeverij) en VIVA (Sanoma Media).

12 (een eenmalig PvdA-magazine voor de verkiezingen) en de recent gelanceerde

18.40 – 19.00 uur
Netwerken
19.00 uur
Een ‘hapje eten’ en netwerken
Keukennieuws

glossy Gooisch. Rob volgt zo’n honderd tijdschriften – ook internationaal – en

Rob zijn presentatie zal gaan over de achtergronden van tijdschriften

werkt aan de 7e herziene druk van ‘Het Lingeriedenken’. In 2011 werd Van

maken. Wat scoort, wat niet. Veel flops en tops worden getoond. Wat

Vuure voor twee dagen per week creatief directeur bij ZB Communicatie & Media.

ging er meteen al mis bij Playboy? Wat scoort altijd bij Libelle?

Verrassingsbuffet met dessert
Cornerprijs € 15,00

Wat waren de verrassingen bij Panorama? Het geheim van LINDA!
Tijdschriften staan bekend om hun selectief bereik. Een sterk punt van tijdschriften. Maar tijdschriften zijn

Een boeiende mix van ruim 40 jaar ervaring als bladendokter van

tevens in staat een massabereik te realiseren. Binnen het tijdschriften aanbod zijn er een groot aantal titels

Nederland.

met een bereik van meer dan 1 miljoen lezers. Elke editie weer! Kampioen doet zijn naam eer aan: met een
bereik van ruim 5 miljoen lezers heeft het tijdschrift de grootste lezersgroep. Het bereik is daarmee groter
dan het populairste tv programma van dit moment ‘Boer zoekt vrouw’ met zo’n 4 miljoen kijkers. Veel
tijdschriften hebben lezersaantallen die vergelijkbaar of groter zijn dan de kijkers aantallen van populaire
tv programma’s als Goede Tijden Slechte Tijden, Pauw & Witteman, DWDD en RTL Boulevard.

1984 - 2012 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

Ook deze Cornerbijeenkomst
wordt gehouden in het
Zaans Museum.

www.de-corner.nl

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

