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Korting Nieuwsbrief 
 
> 3 plaatsingen 10% 
> 6 plaatsingen 20% 
> 10 plaatsingen 30% 
 
Wilt u speciale combinaties? 
 
Neem hiervoor contact met 
ons op. 

DeVeiligheidskundige.nl beoogt veiligheidskundigen te voorzien van praktische 
informatie en een platform. Dat doel wordt bereikt door het bundelen en 
structureren van voor de veiligheidskundige relevante informatie. Om hem/haar tijd 
te besparen en de zoektocht naar informatie te faciliteren. 
Exclusief gericht op arbeidsveiligheid: Het Veilig Werken.  
 

 
 
 
Vanuit dit platform wordt maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) een 
nieuwsbrief verstuurd waarin de actualiteit en achtergronden worden belicht. 
 
De nieuwsbrief wordt naar een groeiend aantal ontvangers gestuurd  
(800 ontvangers in de zomer van 2018). 
 
 
Publicatieplanning Nieuwsbrief 
Januari – week 4 
Februari – week 8 
Maart – week 12 
April – week 16 
Mei – week 21 
Juni - week 25 
September - week 38 
Oktober - week 42 
November - week 47 
December - week 51 
 
 
Tarieven 
banner € 150,- per plaatsing 
advertorial € 200,- per plaatsing  
 
 
Aanleveren 
1 week voor plaatsing 
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Naast de nieuwsbrief biedt 
ook de website natuurlijk 
verschillende promotionele 
mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Banner 
Op de home page en naast de agenda is ruimte voor het plaatsen van banners 
in een carrousel.  
 
Vacature 
Op de vacaturepagina kunnen vacatures geplaatst worden. De meest recente 
worden maandelijks doorgeplaatst in de nieuwsbrief. 
 
Whitepaper 
In de rubriek (achtergrond)artikelen kunnen whitepapers geplaatst worden, 
waarbij een voorkeur bestaat voor praktisch toepasbare kennis. De redactie 
behoudt te allen tijde het recht de aangeleverde content kritisch te beoordelen. 
 
 
Kosten 
banner € 100,- per maand 
vacature € 150,- per maand  
whitepaper €  250,- per plaatsing 
 
Aanleveren 
1 week voor plaatsing 
 
 
Evenementen 
In de agenda van DeVeiligheidskundige.nl kunnen bijeenkomsten, cursussen en 
congressen worden opgenomen. De agenda-items worden ook in de 
maandelijkse nieuwsbrief vermeld. 
Het toevoegen van agenda-items is alleen als onderdeel van het 
partnerprogramma beschikbaar. 
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Om DeVeiligheidskundige 
continue te ontwikkelen zijn we 
op zoek naar partners die dit 
initiatief willen ondersteunen. 
Niet door ‘slechts’ banners en 
vacatures te plaatsen, maar 
juist ook door actief content te 
leveren en inhoudelijke 
feedback te geven.  
 
En uiteraard bieden we daar 
iets voor terug. 
 
 
 
 
 
 
Partnerprogramma 
Partners van DeVeiligheidskundige kunnen gedurende een jaar onbeperkt 
vacatures en/of agenda-items plaatsen en kunnen ‘om niet’ whitepapers 
aanbieden voor publicatie.  
 
Daarnaast wordt uiteraard promotionele ruimte geboden, zoals plaatsing van 
banners en advertorials in de nieuwsbrief. Vermelding als partner met logo op 
de homepage en in alle externe uitingen van DeVeiligheidskundige. En 
plaatsing van banners op de site. 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om uw relaties door ons toe te laten voegen 
aan de verzendlijst van de nieuwsbrief. 
 
 
Kosten 
€  2.500,00  - onbeperkt agenda-items en/of vacatures toevoegen 
per jaar - logo op de homepage  

 

- 4x banner/advertorial in de nieuwsbrief  
- banners  plaatsen op de homepage / naast de agenda 

 

- vermelding als partner in uitingen van DeVeiligheidskundige 
- onbeperkte plaatsing van whitepapers (in overleg met de redactie) 
- 10% korting op plaatsingen in het tijdschrift DeVeiligheidskundige 
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Statistieken 
 
website 
2016: gemiddeld 500 bezoekers per maand 
2017: gemiddeld 1.200 bezoekers per maand 
2018: gemiddeld 2.000 bezoekers per maand 
 
NB na de zomer van 2018 is het bezoekersaantal explosief gestegen naar 4.500 
bezoekers per maand. 
 
nieuwsbrief 
juni-editie 2016: 475 ontvangers 
juni-editie 2017: 625 ontvangers 
juni-editie 2018: 807 ontvangers 
 
 
 
Aanleverspecificaties 
banner gif/jpg; 370 x 185 pixels (b x h) met link-url 

advertorial platte tekst (max. 100 woorden, incl. koppen) + logo en link-url 
voor directe link naar de eigen site vanuit de nieuwsbrief 
 

vacature platte tekst (max. 750 woorden) met logo en link-url 

agenda-item organisator, titel, datum, locatie, korte omschrijving (ca 250 wrd), 
inschrijflink, SKO-punten, lesduur, contactinformatie (link-url) 
 

whitepaper platte tekst (max. 1.500 woorden) met logo en een link-url 

 
 
 
Heeft u speciale wensen, dan kunt u die uiteraard altijd aan ons voorleggen, 
zodat we in overleg maatwerk kunnen aanbieden. 
 
 
 
Alle in dit document vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW.  
Facturatie geschiedt in overleg per plaatsing of per periode. 
 


