
Bijlage: Bladformule nieuw provinciaal magazine met financiële 
verantwoording 
 
Inleiding 
 
Een belangrijke doelstelling van de provincie Utrecht is het vergroten van de betrokkenheid van burgers, 
maatschappelijke organisaties, en bedrijven bij de provinciale politiek. De provincie geeft al zes jaar de 
relatienieuwsbrief Prov uit. We zijn nu bezig aan jaargang zeven. In het  -inmiddels vastgestelde- beleidskader 
Communicatie beschrijven we dat we een verbeterslag uitvoeren op de relatienieuwsbrief. We willen dit doen 
door de huidige Prov  te verbeteren naar een echt provinciaal magazine waarmee we de betrokkenheid van onze 
relaties met de provincie vergroten. 
 
In dit stuk wordt beschreven:  

• waarom het magazine er moet komen,  
• de formule van het magazine 
• wat de kosten daarvan zijn.  

 

Waarom moet de Prov-nieuwsbrief een magazine worden 
• Een belangrijk onderdeel in de bestuursstijl van het huidige college is openheid in communicatie en 

samenwerking. Het nieuwe magazine bevordert interactie, tussen de Utrechtse  samenleving, het 
provinciaal bestuur en de ambtelijke organisatie. 

• We informeren onze relaties met één blad. We proberen één podium te zijn voor alle beleidsterreinen 
binnen de provinciale organisatie, zodat overige uitgaven overbodig zijn. We communiceren in dit blad 
voor zowel GS als PS. 

• Het magazine komt in de plaats van Prov, Zout, nieuwsbrief AVP, nieuwsbrief MAP Streekplan en vele 
anderen. In het Beleidskader Communicatie (vastgesteld  op 31 maart 2008 in PS) gaan we uit van één 
nieuwsbrief/magazine voor al onze relaties. Als gevolg daarvan moeten we natuurlijk wel een podium 
bieden voor de informatie die de verschillende afdelingen aan hun relaties kwijt willen.  

• Het bestuur van de provincie Utrecht wil  meer tekstuele ruimte voor verdieping en inhoud. In de 
huidige Prov-nieuwsbrief is daar geen plaats voor. Een frequentie van tien keer per jaar geeft de lezer 
een goed zicht op het totale politieke proces en het blad kan toch actueel zijn. 

• We willen ook andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld aan het woord laten. Door 
journalistieke artikelen waarin ook de ‘klanten’ van de provincie aan het woord komen, wordt binding 
en herkenbaarheid bevorderd.  Uit het collegeprogramma: “Wij vinden het belangrijk dat er 
duidelijkheid komt over de provinciale taakuitoefening. Discussies hierover gaan wij niet uit de weg en 
zullen wij waar nodig in gang zetten”. In het nieuwe provinciale magazine zullen we daar volop ruimte 
voor vrij maken.  

• Waarom papier? Slechts 22% van de ondervraagde relaties wil digitaal de algemene nieuwsbrief van de 
provincie ontvangen. De andere 78% wil graag een papieren nieuwsbrief of magazine in handen 
hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie Gelderland afgelopen jaar hield onder haar 
relaties. Hieruit blijkt dat de relaties toch liever een tastbare nieuwsbrief/magazine op papier hebben 
dan een digitale nieuwsbrief.  

• Het magazine zorgt voor betrokkenheid bij de provincie. En zorgt voor een ‘wij zijn de provincie 
Utrecht’ gevoel bij alle lezers. 

• Gezien de functie die het magazine wil vervullen, zijn niet alleen de inhoud en de vormgeving van 
belang, maar ook de frequentie van verschijnen. Een directe koppeling aan het  ( nieuwe) vergaderritme 
van Provinciale Staten is de beste garantie dat aan de verwachtingen kan worden voldaan. Een 
frequentie van tien keer per jaar geeft ook uitdrukking aan de betrokkenheid bij het politieke proces dat 
het magazine voor ogen heeft.  

 



Redactionele doelstellingen 
 
Kenmerken  

- 16 tot 24  pagina’s, verschijnt 6 tot 10 keer per jaar 
- A4 formaat in verband met opbergen  
- Uitstraling van het magazine is niet luxe, glamour, duur, maar zakelijk, verzorgd en menselijk 
- Oplage 3500. De huidige Prov heeft 4200 abonnees, maar we denken het nog wel wat op te kunnen 

schonen 
- De toonzetting is duidelijk/informatief, betrokken, open/eerlijk, eigentijds/fris 
- De fotografie verzorgt een esthetische en een informatieve functie 
- Interactief. Een duidelijke koppeling met internet. In de verhalen wordt doorverwezen naar onze site 

waar onze lezers meer informatie kunnen vinden. 

 
Het magazine heeft tot doel 

- verstrekken van achtergrondinformatie en analyse op alle relevante beleidsterreinen waarop de 
provincie acteert 

- bevorderen van interactie tussen het Utrechtse maatschappelijke middenveld, het provinciaal bestuur en 
de provinciale ambtelijke organisatie 

- signaleren en monitoren  van ontwikkelingen in de samenleving die belangrijk zijn voor het politieke 
proces 

- het wil een platform zijn voor opinie en meningsvorming en gaat daarbij discussie niet uit de weg 
 
Doelgroep 
Primaire doelgroep: bestuurlijk Utrecht 

- Provinciale en Gedeputeerde Staten 
- Bestuurders van waterschappen 
- Burgemeester, wethouders en leden van gemeenteraden 
- Bestuurders instellingen en maatschappelijke organisaties 
- Bestuurders in het bedrijfsleven 
- Beleidsambtenaren gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk 
- Medewerkers provincie Utrecht 
 

Secundaire doelgroep 
- Regionale en nationale media 
- Bibliotheken 
- Nederlandse Europarlementariërs 
- Gedeputeerden en Statenleden andere provincies 

 

De redactionele uitgangspunten 
- Samen maken we Utrecht mooier. Een belangrijk onderdeel in de bestuursstijl van het huidige college is 

openheid in communicatie en samenwerking. Een goed provinciaal magazine moet ervoor zorgen dat 
onze relaties zich meer betrokken voelen bij de provincie.  

- In het magazine is er ruimte voor nieuwsonderwerpen, besluiten van GS en PS en 
beleidsontwikkelingen.   

- Daarnaast is er ruimte voor achtergronden, interviews met statenleden, gedeputeerden en met relaties 
van de provincie.  

- Discussie over taken en verantwoordelijkheden van de provincie. 
- Het magazine heeft de lezer als uitgangspunt en is zo geschreven dat de lezer zich herkent in de 

artikelen. 
- Het magazine bevat een juiste mix van zware inhoudelijke artikelen en de wat gemakkelijker leesbare 

lichte artikelen 
- De redactie hanteert de algemeen geldende journalistieke codes zoals hoor en wederhoor, scheiding van 

feiten en meningen, bescherming van privacy, de bal en niet de man, betrouwbare informatie die te 
controleren is.  



- De redactie streeft in de nieuwsselectie, berichtgeving en fotografie naar politieke objectiviteit. 
- De broodtekst, platte tekst,  kenmerkt zich door helder taalgebruik, geen beleidstaal maar journalistieke 

taal, bij voorkeur korte zinnen met maximaal een of twee bijzinnen.  
- Spelling: volgens het Groene Boekje en de Schrijfwijzer van de provincie.  

 
Bladformule 
Het magazine bestaat uit items die elk nummer een vaste plek hebben en een aantal 
items die per nummer verschillen. Zeker drie pagina’s per blad worden gereserveerd 
voor losse onderdelen. De invulling daarvan hangt af van de actualiteit en het aantal 
advertenties.  
 
Vaste items (12 pagina’s) 

o (1) Cover foto van 1 of twee mensen die bij de provincie werken/ besturen 
o (1) Terugblik op cover, de mensen die op de cover staan afgebeeld geven kort een uitleg over 

hun werk. Maximaal 150 woorden per persoon. 
o (1) Colofon en inhoudsopgave  (1 pagina) 
o (2) Kort nieuws – GS (2  pagina’s) In principe alles wat voor de relatie interessant kan zijn om 

te lezen, van wie wordt er burgemeester tot veranderingen vergunningenstelsel. 
o (1) Korte besluitenlijst GS ( bewerkte flitsen) met daarnaast: Service: publicaties en nieuwe 

nota’s 
 (1  koloms) met directe verwijzingen naar de website. 

o (2) Portret  van een Statenlid (2 pagina’s spread ) 
In de rubriek portret wordt een statenlid geportretteerd die op dat moment in het nieuws staat. 
Het gaat in de rubriek portret om de mens achter de politicus. 

o (1) Verslag Statenvergaderingen (1 pag) 
Journalistieke verslaglegging van PS- en commissievergaderingen, met nadrukkelijke 
verwijzing naar het internet waar de onderliggende documenten te downloaden zijn. Op deze 
pagina staat ook de Statenagenda met vergaderingen (1 koloms) 

o (2) Wat vindt de relatie/ buitenwacht (werktitel). In spread, twee pagina’s, wordt een relatie 
van de provincie aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld over de samenwerking of over een 
project wat deze relatie met behulp van de provincie ten uitvoer brengt. De mening van de 
relatie wordt breed naar voren gebracht. Deze rubriek heeft tot doel de discussie over de taken 
en verantwoordelijkheden van de provincie te activeren. 

o (1) Achterkant met daarop ‘De Plek’. Een mooie foto van een mooie plek in de provincie. 
Eronder ruimte voor tekst en uitleg over de plek. We willen bewust geen persoon bij de plek 
fotograferen, we kunnen in de tekst wel iemand quoten. 

 
Niet vaste items 
De niet vaste items kunnen wisselen in de ruimte die ze innemen. De redactie maakt hierbij redactionele keuzes. 
 
Actuele pagina’s 
Nieuws over de provincie dat verder toegelicht moet worden. Kort nieuws komt op pag 4-5. 
 
Projectpagina’s 
Projecten ( waarin naast de provincie ook anderen deelnemen) kunnen behoefte hebben aan extra publiciteit.  
 
Advertenties 
Advertenties hebben twee functies. Het is een inkomstenbron en het is informatie voor de lezers. We denken aan 
advertenties over bijeenkomsten, interessante seminars of eventueel advertenties van wervings- en 
selectiebedrijven of hulporganisaties. Per plaatsing zal de hoofdredactie beoordelen of de advertentie geplaatst 
kan worden. Advertenties hebben een commerciële rol in de exploitatie van het magazine. 
De redactie hanteert voor advertenties de volgende criteria: 

- bijdragen aan de netwerkfunctie van het blad 
- relevante informatie voor doelgroepen 
- niet strijdig met de goede zeden/smaak 
- beschikbaarheid van ruimte 
- tot maximaal 20 % van het beschikbare volume 

 



Financiën 
 

Kosten voor het nieuwe Prov-magazine 
 
Deze raming gaat uit van:  
-A4 formaat 
-verschijnt 10 keer per jaar 
-16 of 24 pagina’s, selfcover 
-full colour 
-oplage 3500 stuks 
-115 gram artic volume papier of 135 gram houtvrij mc silk papier 
 
Fase 1: Ontwikkelen bladformule 
Dit doen we zelf. De uren die hier zijn geschreven zijn intern. Daar zitten een aantal uren in voor de 
hoofdredacteur, een aantal brainstormuren met andere redacteuren en een externe bladenmaker die adviseert. Het 
interviewen van externen en internen over de gewenste inhoud van het blad. Lezersonderzoek naar de Prov. 
 
Fase 2: Vormgeving. 
Op basis van de bladformule die in dit stuk beschreven is gaat een extern ontwerpbureau een dummy maken. Dat 
is een compleet vormgegeven blad. Zij maken daarvan een stramien  waarmee het grafisch centrum (intern) het 
blad elke keer opnieuw mee kan opmaken. 
 
Fase  1 en 2: Ontwikkeling: Eénmalig 
Eenmalig stramien en basisopmaak door een ingehuurd bureau. Aangeleverd in de vorm van een dummy, een 
volledig opgemaakt proefblad.  
 Prijs per 

uur 
Aantal  Bedrag  

Ontwikkelen formule (intern) 95 30 2.850 
Totaal intern  2.850 

Ontwikkelen stramien, basisopmaak (extern) 90 30 2.700 
Overleg en presentatie (extern) 90 4   360 
Doorrekenen productiealternatieven (extern) 90 20 1.800 
Totaal extern ex BTW ( 19%)   4.860 

Veel bureaus vragen voor bladontwikkeling ongeveer  9000    

Per nummer 24 pagina’s 
Het blad wordt intern gemaakt. Het ontwerp wat buitenshuis gemaakt is, wordt door het Grafisch Centrum 
gebruikt als basis. Alleen de fotografie is extern. 
 Prijs per 

uur/stuk 
Aantal Bedrag 

Fotografie ( extern) ex-BTW 95 24 stuks   2.280 

Opmaak per nummer 75 24 pag   1.800 
Drukwerk ( inclusief handling)     3.300 

 
Redactie (overleg, interviewen, schrijven, redigeren) 60 120   7.200 
Hoofd/eindredactie 95 4     380 
Onvoorzien     2.000 
Totaal per blad   16.960 
Totaal per jaar   169.600 



Per nummer 16 pagina’s 
 Prijs per 

uur/stuk 
Aantal Bedrag 

Fotografie (extern) ex-BTW 95 16 stuks  1.520 

Opmaak per nummer 75 16 pag  1.200 
Drukwerk (inclusief handling)    2.200 
Redactie (overleg, interviewen, schrijven, redigeren) 60 80  4.800 
Hoofd/eindredactie 95 4    380 
Onvoorzien  2.000 
Totaal  per blad    12.100 
Totaal per jaar    121.000 

Exploitatie 
 
Voor de doorontwikkeling van de Prov naar een magazine is 35.000 extra gereserveerd. Nu is er 103.000 euro 
besteed aan het maken van 22 tot 25 nummers van de huidige Prov-nieuwsbrief. Hierbij komt het bedrag dat 
gereserveerd is voor de ontwikkeling van het nieuwe magazine. Samen goed voor 138.000 Euro. 
 
Advertenties 
Om de exploitatiekosten te drukken wordt besloten tot het plaatsen van 2 tot 4 advertenties. Dat zijn van te voren 
gescreende advertenties van bijvoorbeeld wervings en selectiebureaus. We denken ongeveer 200 euro per 
advertentie te kunnen vragen. 
 
Geld van de griffie 
Omdat ook de communicatie vanuit PS in dit blad verschijnt, per blad ongeveer 3 pagina’s, is het de bedoeling 
dat er ook een deel van het geld uit het communicatiebudget van de staten komt. 
 

Stuks Bedrag  
Budget van de huidige Prov nieuwsbrief ( materiële kosten)   61.600  
Personele kosten huidige Prov nieuwsbrief (1320 uur x 62,73 = 
gemiddelde uurprijs communicatie ) ( apparaatskosten) 

 41.400  

Subtotaal  103.000  
Geld voor de doorontwikkeling van de Prov naar magazine ( uit het 
uitvoeringsprogramma: Versterken relatiecommunicatie, 
stroomlijnen publicaties) 

 35.000  

Advertenties door derden 10 x  4 x 200 euro    8.000  

Geld beschikbaar voor exploitatie per jaar  146.051  

We gaan ervan uit dat door de opheffing van Prov-nieuwsbrief, Zout, Nieuwsbrief Duurzaam Utrecht, 
Nieuwsbrief AVP,  Nieuwsbrief particulier Natuurbeheer  en de Eemkaart een aanzienlijk bedrag door de 
provincie wordt bespaard.  
Het magazine Zout ( 6 nummers) kostte bijvoorbeeld 84.000 Euro per jaar en de Prov 103.000 Euro per jaar. 
Duurzaam Utrecht ( 6x per jaar) kost ongeveer 24.000 Euro per jaar, exclusief interne personele kosten. Het is de 
bedoeling dat het magazine uiteindelijk een besparing oplevert. 
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