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4 redenen om te adverteren 
in de CHRO Community

Groot bereik en zichtbaarheid onder CHRO’s en HR Directeuren

Doelgroep CHRO’s
HR Directeuren 
Head of HR
HR Managers

CHRO.nl
CHRO.nl nieuwsbrief

25.000 online bezoeken per maand
3.000 abonnees

HR Professionals Linkedin groep
CHRO Community Twitter

28.000 leden
1.000 volgers

CHRO Magazine
#1 - 2 juli 
#2 - 11 november

Oplage 2.750 magazines

Thema’s HRTech, HR & Business, Performance, Talent, Strategie, 
Leiderschap, Cross-Border HR.

Events Het magazine is naast reguliere verzending ook beschikbaar op 
toonaangevende events als het Leadership in HR Summit en de 
CHRO Day. (Klik op de link voor meer informatie over het event).

Toon uw kennis en expertise in de CHRO Community, het #1 nieuws- en kennisplatform voor CHRO’s. 
Deel nu met hen uw knowhow en creëer awareness, deel thought leadership en genereer leads.

1 Bereik ruim duizenden CHRO’s en HR directeuren en vergroot uw 
naamsbekendheid en versterk uw marktpositie via de CHRO 
Community. Het #1 platform voor de HR professional.

2 Kom direct onder de aandacht van de CHRO met de CHRO.nl 
nieuwsbrief: duizenden CHRO’s lezen één keer per week het laatste 
nieuws.

3 Maak gebruik van het multimediale netwerk van de CHRO 
Community met CHRO.nl, de CHRO.nl nieuwsbrief, CHRO Magazine 
en de LinkedIn groep HR Professionals Netherlands.

4 Word zichtbaar op toonaangevende events voor CHRO’s. CHRO 
Magazine wordt uitgedeeld op 2 exclusieve events voor CHRO’s en 
HR directeuren.

https://corporate.alexvangroningen.nl/product/lhr
https://corporate.alexvangroningen.nl/product/chro-day


CHRO Online 
Content Marketing

Bekijk ook onze andere communities op Corporate.AlexVanGroningen.nl:
Accountantweek, CFO, Finance.nl, Financieel Management en M&A

Redactioneel artikel € 1.500,- 

Deel uw kennis, expertise en visie met de lezers van CHRO.nl. In het artikel krijgt een expert uit uw bedrijf of een HR directeur van 
een klant de kans zijn of haar kennis en ervaringen te etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de HR directeur. Samen 
met de redactie wordt het thema en invulling van het artikel bepaald en gaan we voor kwaliteit en impact van uw expertartikel. Zo 
helpen wij u om uw ‘thought leadership’ te tonen. Het artikel wordt in de CHRO.nl nieuwsbrief ook geplaatst die naar 3.000 HR 
professionals verstuurd wordt.

Partnerbijdrage artikel € 1.500,- 

Breng uw producten of diensten bij CHRO’s onder de aandacht. Laat onze redactie het artikel in samenwerking met u schrijven of 
lever het artikel aan. Bij het artikel kunt u duidelijk als afzender vermeld worden. De perfecte manier om uw merk en organisatie te 
presenteren aan onze invloedrijke lezersgroep. Uw artikel staat op de homepage vermeld tussen de redactionele content. Het artikel 
wordt in de CHRO.nl nieuwsbrief ook geplaatst die naar 3.000 HR professionals verstuurd wordt.

Whitepaper € 1.500,-

Via een whitepaper biedt u de CHRO uitleg, diepgang en expertise op relevante HR thema’s. Uw whitepaper geeft concrete en 
uitgebreide antwoorden op voor HR belangrijke vraagstukken. Uw whitepaper wordt opgenomen in de CHRO.nl whitepaper 
bibliotheek en gepresenteerd als een te downloaden pdf. Geïnteresseerde lezers kunnen de whitepaper downloaden. Wij kunnen de 
whitepaper eventueel ook voor u schrijven. U ontvangt vervolgens de contactgegevens van de downloaders.

Bekijk een partnerbijdrage artikel >

Bekijk een whitepaper  >

Lezersprofiel
Via de CHRO Community bereikt u een kwalitatief hoogwaardige 
doelgroep van ambitieuze CHRO’s en HR Directeuren. Zij 
behoren tot de invloedrijke groep HR professionals van grote 
(inter)nationale organisaties die gericht is op het verbeteren en 
vernieuwen van de eigen werkwijze en die van haar 
werknemers, klanten en opdrachtgevers.

Adverteren
Alex van Groningen is dé autoriteit op het gebied van 
berichtgeving, kennis en knowhow voor Accountants, 
Financiële professionals, CFO’s, CHRO’s, HR 
professionals en M&A professionals. Adverteer op 
onze website, nieuwsbrief en magazine en kies het 
juiste umfeld voor uw boodschap, visie en expertise.

Uw voordelen
De CHRO Community heeft in de markt een unieke 
positie en spreekt een selectieve doelgroep aan van 
gelijkgestemde CHRO’s en HR Directeuren.

Bekijk een redactioneel artikel >

https://corporate.alexvangroningen.nl/#adverteren
https://chro.nl/artikel/hoe-digitale-transformatie-wel-succesvol-wordt
https://chro.nl/whitepaper/de-kracht-van-communicatie
https://chro.nl/artikel/jongere-generatie-is-opvallend-weinig-bevlogen


CHRO Online
Awareness & Leadgeneratie

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Stefanie Grimbergen | Community Manager | 06 1512 6298 | 020 639 0008 | sgrimbergen@alexvangroningen.nl

Nieuwsbrief advertorial € 1.500,-

Een advertorial verhoogt de zichtbaarheid van uw merk en organisatie onder de lezers van CHRO.nl. Uw advertorial wordt in de 
CHRO.nl nieuwsbrief geplaatst. Zo is uw boodschap prominent zichtbaar. Er is ruimte voor een korte boodschap een afbeelding en 
een link naar uw eigen website. 

Bannering  € 45,-  CPM

Bannering biedt u de mogelijkheid om awareness en leads te genereren. CHRO.nl biedt twee prominente banners op de homepage. 
U kunt kiezen uit de Leaderboard (728 x 90) bovenaan de homepage of de Rectangle (300 x 250) bovenaan in de rechterkolom. Uw 
boodschap afwisselend tonen in deze aantrekkelijke advertentie ruimtes kan ook. Uw call to action bereikt zo duizenden bezoekers.

Partnermailing € 3.500,-

Uw eigen mailing versturen naar de CHRO.nl nieuwsbrieflezers. Bereik ze met een volledig in uw eigen huisstijl opgemaakte mailing. 
Op basis van onze database met Opt-in mailadressen zorgen wij dat uw nieuwsbrief bij de juiste lezersgroep terecht komt.

Thema nieuwsbrief € 5.000,- 

Een volledige nieuwsbrief over een door u gekozen thema. Het hoofdartikel schrijft de redactie voor u en het onderwerp wordt 
gezamenlijk met de redactie uitgewerkt. De expertise wordt geleverd door u en de redactie zorgt ervoor dat de inhoud waardevol is 
voor onze lezers. In dezelfde nieuwsbrief staat uw nieuwsbrief advertorial met een link naar uw eigen landingspagina en een aantal 
door de redactie gekozen artikelen die perfect aansluiten op het hoofdthema. De nieuwsbrief wordt naar alle 3.000 
nieuwsbriefabonnees van CHRO.nl gestuurd.

Bekijk een nieuwsbrief advertorial  >

Bekijk een banner  >

Bekijk een partnermailing >

Bekijk een thema nieuwsbrief  >

https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8599
https://statics.chro.co.za/img/pictures/151523.png
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8360
https://dynamic.financieel-management.nl/newsletter.php?id=8360


CHRO Magazine 
Thema’s

Bekijk hier ook de mogelijkheden om partner te worden van top evenementen voor CHRO’s

CHRO Magazine #1 Leadership in HR

In deze uitgave van CHRO Magazine -besteden we aandacht aan Team Dynamics, 
het centrale thema van het Leadership in HR Summit dat op 2 april 2020 zal 
plaatsvinden. Daarnaast spreken wij met de volgende top-CHRO’s en experts, en 
besteden wij aandacht aan de volgende onderwerpen. 

● Interview Marijke van den Broek - Hoofd HR van de Nationale Politie, de grootste 
   werkgever van Nederland.  
● Professor Jaap Paauwe: internationaal HR-coryfee neemt afscheid 
● Invloedrijke HR-directeuren over leiderschap en leiderschapsontwikkeling
● Columns van Anne Jaakke (vml CHRO Hunkemöller & CHRO of the Year 2016),  
   Maarten van Beek (HR-directeur ING Benelux) en Mischa Selis (psychiater,  
   mindfulness-trainer en leiderschapscoach) over leiderschap, wellbeing en de 
   menselijke maat op het werk. 
● Talentmanagement en recruitment
● Verandermanagement
● Wat is het ideale profiel van de top-CHRO anno 2020?
● 3 CHRO’s die de overstap maakten naar de RvC
● De senior: het witte goud van de organisatie
● People Analytics: what’s next? (waar staan we anno 2020 en waar moeten we op
   letten?)

Sluitingsdatum: 29 mei
Publicatie: 2 juli
Oplage: 2.750 magazines

CHRO Magazine #2 CHRO of the Year

Bij de verkiezing van de CHRO of the Year staat de CHRO Community jaarlijks stil bij 
de bijzondere prestaties van toonaangevende HR directeuren. 

In de tweede  editie van CHRO Magazine worden de genomineerden geportretteerd 
en doen we verslag van hun carrière, visie en ervaringen. In samenhang met de 
uitdagingen van de CHRO verrijkt de redactie de portretten van de genomineerden 
met analyses, interviews en achtergrondverhalen. 

Sluitingsdatum: 16 oktober
Publicatie: 11 november
Oplage: 2.750 magazines

CHRO Magazine 

wordt tevens 

verspreid op 2 top 

events voor 
CHRO’s

https://corporate.alexvangroningen.nl/product/chro


CHRO Magazine
Advertentiemogelijkheden

Vragen over adverteren? Neem gerust contact op:
Stefanie Grimbergen | Community Manager | 06 1512 6298 | 020 639 0008 | sgrimbergen@alexvangroningen.nl

Redactioneel artikel  € 4.000,-

Deel uw kennis, expertise en visie met de lezers van CHRO Magazine. In een artikel krijgt een deskundige uit uw bedrijf of een 
CHRO van een klant de kans zijn of haar kennis te etaleren op een manier die aansluit bij de agenda van de CHRO. De perfecte 
manier om uw merk en organisatie te presenteren aan onze invloedrijke lezersgroep. Samen met de redactie wordt het thema 
bepaald en de invulling daarvan. Samen gaan we voor kwaliteit en impact van uw artikel. Zo helpen wij u om uw ‘thought leadership’ 
te tonen. Uw artikel wordt naast de publicatie in het magazine ook doorgeplaatst op CHRO.nl.

• 2 pagina's • 800 woorden • samenwerking redactie • geen productinformatie • doorplaatsing online op CHRO.nl

Column  € 2.500,-

Wilt u kort en puntig de lezer aan het denken zetten? Dan is een column een mooie vorm om uw visie te delen met de lezers van 
CHRO Magazine en uw organisatie een gezicht te geven.

• 1 pagina • 400 woorden • geen productinformatie • doorplaatsing online op CHRO.nl

Advertentie € 2.500,-

Werk aan uw naamsbekendheid. CHRO Magazine reserveert een aantal prominente plekken voor adverteerders die hun waarde 
willen tonen aan de CHRO.

• 1 pagina advertentie door u opgemaakt en aangeleverd 

Advertorial € 4.000,-

Zoekt u een mooie plek om CHRO’s te informeren over uw producten of diensten? De tekst en opmaak van de 2-pagina advertorial 
kan door uzelf worden aangeleverd, maar kan ook door de redactie van CHRO Magazine worden gemaakt.

• 2 pagina's advertentie door u opgemaakt en aangeleverd in PDF of 2 pagina’s met max 750 woorden • productinformatie mogelijk


