Naar een nieuwe formule, koers en exploitatie van H 2 0

In mei van dit jaar verscheen nummer 10
van deze dertigste jaargang van H , 0 in een
bijzondere vorm. Het was een demonstratienummer om aan de lezers te laten
zien welke ideeën er binnen het Bestuur
van de Stichting H , 0 - de uitgever van het
blad - leven over een nieuwe koers.
Gekoppeld aan dit bijzondere nummer is
een enquêteformulier meegezonden, waarin
de lezer werd gevraagd een oordeel te
geven over de gepresenteerde plannen.
Van dit formulier zijn zo'n 600 exemplaren
ingevuld geretourneerd, waarbij bleek, dat
90% van de respondenten de voorstellen
van harte ondersteunt.
Voor het Stichtingsbestuur was er voldoende aanleiding om te zoeken naar een
mogelijkheid de ideeën ook daadwerkelijk
tot uitvoering te brengen op een zodanige
manier, dat het zowel van de lezers/
abonnee's als van de participanten in de
Stichting (dat zijn NVA, VWN, VEWIN en
Kiwa) geen exorbitante financiële offers
vraagt.
Nieuwe vorm vanexploitatie
Na een zorgvuldige studie, waarin de tot
nu toe gehanteerde exploitatievorm van
het blad tegen het licht is gehouden en is
vergeleken met een aantal denkbare alternatieven, is gekozen voor een nieuwe vorm
van exploitatie.
De uitgave van het blad wordt in licentie
gegeven aan een professionele (en commerciële) tijdschriftenuitgever, te weten
Nijgh Periodieken BV in Schiedam.
Dat houdt in, dat Nijgh vanaf 1 januari
1998 verantwoordelijk is voor redactie,
productie, administratie en advertentieexploitatie van H 2 0 .

Werkgroep Herziening Redactionele Formule H 2 0
Denieuwe redactionele formule van H20,die na 1januari 1998 zijn beslag zal krijgen,is voorbereid door een werkgroep, ingesteld door het Stichtingsbestuur. Dezewerkgroep had de
volgende samenstelling:
Ir.Jaap Voorhoeve (NVA,voorzitter),
Drs. Nico van der Woude (namensVEWIN),
Drs.Isabel Couwenberg (VWN),
Ir.Henk Vinkers (Kiwa),
Hella Krul (Redactie H20)en
Geert Vinke (Eindredactie H20).
Devoorzitter van dewerkgroep, ir.Jaap Voorhoeve heeft samen metde eindredacteur en extern
deskundige mr.drs.WimAssink (Corponomics, Leiden) de besprekingen gevoerd met Nijgh
Periodieken BV inverband met de nieuwe exploitatievorm.

Afspraken
Dat betekent niet, dat het blad nu geheel is
overgeleverd aan Nijgh. Er zijn heldere
afspraken gemaakt met Nijgh, waarin is
vastgelegd welke betrokkenheid de Stichting nog heeft met H 2 0 en op welke wijze
de redactionele formule die de Stichting
voor ogen heeft ook kan worden bewaakt.
Kern van de afspraken is, dat H 2 0 een
vakblad blijft en dat het tevens het blad
blijft waarin de participanten hun mededelingen en berichten kwijt kunnen. Nijgh
zal in eigen huis een redacteur en een
journalist aanstellen, die zorgen voor de
redactionele inhoud. Daarbij zal deze
externe redactie inhoudelijk worden aangestuurd door de hoofd-/eindredacteur die
door het Stichtingsbestuur is aangesteld;
op dit moment is dat ondergetekende.
In de praktijk zal - in elk geval voorlopig de screening van de toegezonden kopij
(m.n. de hoofdartikelen) nog gebeuren
door het huidige redactieteam, totdat
binnen de nieuwe redactie voldoende
expertise is opgebouwd om dat adequaat te
kunnen overnemen.
Toezicht
Gezien deze nieuwe vorm van exploitatie
stelt het Stichtingsbestuur zich ook een
andere vorm van toezicht voor op het blad.
Gedacht wordt aan een redactiecommissie,
bestaande uit vertegenwoordigers van de
vier participanten, die namens het Bestuur
de eindredacteur adviseert. De leden van
deze commissie kunnen dan ook, vanuit
hun eigen organisatie, tips geven over
actuele ontwikkelingen die vragen om
aandacht in het blad.
Advertentie-acquisitie endruk
De advertentie-acquisitie, die de afgelopen
jaren werd uitgevoerd door Uitgeverij
Denhatex BV in Rotterdam, wordt vanaf
1 januari 1998 ook uitgevoerd door Nijgh
Periodieken. Het drukken van het blad, al
dertig jaar bij Drukkerij De Eendracht in
Schiedam, blijft in elk geval voorlopig bij
dezelfde drukkerij.

Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn op dit
ogenblik nog niet tot in alle details
bekend. Wel is inmiddels duidelijk, dat de
financiering van het blad op een andere
wijze zal plaatsvinden dan tot nu toe het
geval was.
De opzet wordt nu, dat ieder van de
participanten een vast bedrag per jaar
afdraagt aan het Stichtingsbestuur als
vergoeding voor de participatie en ter
dekking van de kosten van het beschikbaar
krijgen redactionele ruimte, een soort
'vastrecht'. Daarnaast betalen de participanten aan de Stichting een bedrag per
afgenomen abonnement. De kosten van
losse abonnementen zullen niet ingrijpend
veranderen.
Vormgeving
Het demonstratienummer van 15 mei gaf
aan in welke richting werd gedacht voor
een nieuwe vormgeving. Hoewel niet alle
elementen van de daar gepresenteerde
vorm ook daadwerkelijk hun beslag zullen
krijgen (dat zou te kostbaar worden), zal
het blad er vanaf januari 1998 een stuk
aantrekkelijker uitzien. De vormgeving
wordt eigentijdser en er zal meer kleur
worden gebruikt dan nu het geval is.
Bovendien zal het gebruik van kleur in de
hoofdartikelen niet meer altijd volledig in
rekening worden gebracht bij de auteurs.
De opmerkingen over de vormgeving, die
op de geretourneerde enquêteformulieren
zijn gemaakt, worden daarbij natuurlijk ter
harte genomen. Het is duidelijk, dat de
leesbaarheid niet onder de vormgeving
mag leiden.
Zo zal voor een aantal elementen in het
blad een iets grotere letter worden gebruikt
dan in het demonstratienummer gebeurde.
Op veler verzoek blijven de 'pasfoto's'
gehandhaafd.
Redactioneleformule
In de toelichting op het enquêteformulier
van 15 mei van dit jaar is al aangegeven
welke wensen er leven voor aanpassing van
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de redactionele formule en de vormgeving.
Hoofdzaak is, dat het blad voor zowel
lezers als adverteerders aantrekkelijker
moet worden. Dat betekent onder meer:
- de hoofdartikelen moeten voor iedereen
in de waterwereld goed toegankelijk zijn;
- minder 'wetenschappelijke' lange
verhalen;
- meer aandacht aan eigen nieuwsgaring
in de vorm van achtergrondartikelen, interviews en actualiteiten;
- een breder spectrum aan onderwerpen/
aandachtsgebieden: afvalwater, drinkwater,
riolering, grondwater (kwaliteit, modellering, etc), oppervlaktewater (incl. integraal waterbeheer, kwantiteit, aquatische
ecologie), financiën, economie, juridische
zaken, management en voorlichting;
- betere productinformatie.
Er is gekozen voor een driedeling: een
eerste blok met nieuws, actualiteiten,
achtergronden en interviews; een tweede
blok met hoofdartikelen en een derde blok
met mededelingen, een geïntegreerde
agenda en productinformatie.
Bericht voordeauteurs
De veranderingen rond H 9 0 hebben niet
alleen gevolgen voor de abonnees en lezers
van het blad, maar natuurlijk ook voor de
auteurs.
H 2 0 is vanouds een blad, dat afhankelijk
is van de door derden aangeleverde hoofdartikelen. Hoewel zich in het (verre)
verleden wel eens problemen voordeden
met deze aanlevering, is het aanbod vooral
de laatste jaren overstelpend. Dat is een
luxe situatie en dat lijkt heel prettig, maar
in de praktijk betekent het lange wachttijden voordat een aangeboden artikel ook
daadwerkelijk in druk verschijnt.
In het redactionele beleid zal er meer dan
in het verleden op gelet worden, dat de
hoofdartikelen zoveel mogelijk aansluiten
bij de actualiteit, en dan ook snel worden
geplaatst. Wanneer uiterst specialistische
artikelen worden aangeboden, die voor een
beperkt deel van de doelgroep interessant
zijn, zal eerder worden doorverwezen naar
andere vakbladen. Bovendien zal er naar
worden gestreefd de omvang van de hoofdartikelen in druk te beperken tot 2 à 3
pagina's. Aan de ene kant omdat korte
artikelen veel beter worden gelezen dan
lange, en aan de andere kant omdat daardoor meer artikelen kunnen worden
geplaatst in dezelfde redactionele ruimte.
In de praktijk betekent het, dat we de
auteurs vragen de kopij voor de hoofdartikelen in omvang te beperken tot 1500 à
2000 woorden. Artikelen die langer zijn,
kunnen door de redactie worden geretourneerd met het verzoek ze tot die gewenste
omvang in te korten.
Zoals hierboven al is aangegeven, wordt
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gestreefd naar het toegankelijker maken
van de hoofdartikelen. Op zichzelf is dat
een streven, dat - blijkens de resultaten
van de enquête - door verreweg de meeste
ontvangers wordt toegejuicht. Maar vele
respondenten geven ook aan, dat we
moeten uitkijken dat de kwaliteit niet
achteruit gaat. 'Er zijn al genoeg populaire
bladen', zo werd daarover nogal eens
opgemerkt. Dat zal de redactie uitdrukkelijk ter harte nemen.
Het scheelt al aanzienlijk, wanneer de
auteurs zich bij het schrijven van een
artikel realiseren dat niet iedere ontvanger
ook tot in alle details is ingevoerd in het
beschreven onderwerp. De 'wetenschappelijkheid' van een artikel hoeft immers niet
te lijden onder de leesbaarheid ervan.
(In een van de volgende nummers van
H 2 0 verschijnt een overzicht van de criteria waaraan de aan het blad aangeboden
kopij moet voldoen.)
Overdrukken endoordrukken
Door de keuze van de driedeling - nieuws,
hoofdartikelen, mededelingen - ondergaat
de lay-out van het blok met de hoofdartikelen een ingrijpende wijziging.
Niet alle hoofdartikelen vullen immers een
geheel aantal pagina's: er zijn er nogal wat
die afsluiten met een of twee kolommen
op het laatste blad. Vanouds werd dat
opgelost door de rest van de pagina op te
vullen met nieuwsberichten, of door er het
slot van een ander hoofdartikel te plaatsen.
In beginsel zien we in de nieuwe vormgeving van deze oplossingen af.
Dat betekent wel, dat hoofdartikelen in de
nieuwe opzet niet altijd op een nieuwe
pagina zullen beginnen.
Eén van de consequenties daarvan is, dat
het niet dan tegen hoge kosten mogelijk is

om overdrukken van de artikelen te maken
voor de auteurs. De mogelijkheid van
doordrukken van het hele nummer waarin
een artikel wordt geplaatst, blijft natuurlijk
gewoon bestaan. De kosten van dergelijke
doordrukken zijn op dit moment nog niet
bekend.
Actualiteiten, achtergronden, nieuwsen
interviews
In de nieuwe formule van H 2 0 is een meer
prominente plaats ingeruimd voor actueel
nieuws, achtergrondartikelen en ook
interviews. Daarmee wordt het eerste blok
van ieder nummer gevuld. Het zal duidelijk
zijn, dat een goede invulling van dit eerste
blok een behoorlijke inspanning zal
vergen. Bij Nijgh wordt daarom naast een
vaste redacteur ook een fulltime journalist
voor H 2 0 vrijgemaakt. Op aangeven van de
hoofdredacteur zal deze journalist in staat
zijn de kwaliteit en het volume van de
eigen nieuwsgaring voor het blad op een
aanzienlijk hoger plan te brengen.
Overgangsperiode
Het is ondoenlijk alle elementen van de
nieuwe formule ook werkelijk helemaal te
realiseren per 1 januari 1998. Zo is er nog
een grote hoeveelheid reeds geaccepteerde
kopij op voorraad die niet (of niet helemaal) voldoet aan de nieuwe eisen die
daaraan worden gesteld. Het is niet de
bedoeling dat al die artikelen nu alsnog
worden afgewezen of moeten worden
herschreven. Wel zullen deze artikelen
worden omgevormd naar de nieuwe layout.
Geert B. Vinke, H 2 0
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