
Marktleider binnen de overheid 
en het openbaar bestuur

Marktleider binnen de overheid en het openbaar 
bestuur 
Met een website, magazine, evenementen, 
masterclasses en nieuwsbrieven bereikt Binnenlands 
Bestuur maandelijks ruim 200.000 bestuurders en 
ambtenaren. Meer dan 450 overheidsorganisaties maken 
bovendien gebruik van de uitgebreide vacaturebank op 
het platform.   

Uitgebreide mediamix
Onze doelgroepen worden bereikt dankzij een brede mix 
van activiteiten:
  Tweewekelijkse magazine
  Websites en themanieuwsbrieven
  Vacatureplaatsingen
  Congressen en debatten
  Opleidingen en masterclasses
  Online en social media campagnes
  Kennispartners
  Whitepapers
  Custom publishing (specials, podcasts, webinars, 
e-zines)

Bereik bestuurders en topambtenaren 
Binnenlands Bestuur heeft een uniek bereik richting 
200.000 bestuurders en ambtenaren binnen de
overheid. Wilt u uw naamsbekendheid of thought 
leadership vergroten binnen de doelgroep? Uw 
professionele netwerk uitbreiden? Of kwalitatieve leads 
genereren? Dankzij onze uitgebreide database met 
klantprofielen is het mogelijk om gericht te selecteren 
en targeten op basis van demografische-, interesse- en 
gedragskenmerken. Selecteer uw doelgroep 
bijvoorbeeld op basis van functie, branche of klikgedrag. 
Ons platform biedt oneindig veel oplossingen om uw 
zakelijke doelstellingen te behalen. 

Voor meer mogelijkheden ga naar:
binnenlandsbestuur.nl/adverteren 
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Binnenlands Bestuur is marktleider op het gebied van vakinformatie voor de overheid en het openbaar 
bestuur. Het platform richt zich op hoger opgeleide ambtenaren en bestuurders werkzaam bij gemeenten, 
provincies, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden.

http://binnenlandsbestuur.nl/adverteren


‘Binnenlands Bestuur informeert, opinieert en initieert’

Doelgroepen

Binnenlands Bestuur is het platform voor bestuurders en ambtenaren 
binnen de overheid
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Wilt u een zo groot mogelijk effect van uw campagne? Het is onze missie uw bedrijf te helpen groeien! 
We helpen u graag om uw merk en oplossingen op het juiste moment met de juiste boodschap onder de aandacht te 
brengen bij onze lezers. Vertel ons wat uw doelstellingen zijn en wij ontwerpen samen met u een crossmediale 
campagne op maat; in samenhang en met de juiste timing.  

Of het nu is om het creëren van awareness, het laden van uw merk, vergroten van naamsbekendheid of het benaderen 
van prospects. Uw marketingcampagne is bij ons in goede handen. Van podcasts tot display advertising en van events 
tot branded content.

WhitepapersOnline advertising

WebinarsPrint advertising

PartnermailingContent partnerships

Roundtable Podcasts

Event & community partnerships Custom publishing (e.g. digital magazine)

Crossmediale 360 graden aanpak

360º
approach

Vergroot uw 
merkbekendheid

Bereik 
nieuwe klanten

Deel 
uw expertise

Versterk 
uw netwerk
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Website
Maandelijks weten ruim 200.000 
unieke bezoekers binnenlands-
bestuur.nl te vinden. Onze onafhan-
kelijke redactie plaatst hier dagelijks 
actueel nieuws, verdeeld over de 
zeven vakgebieden binnen de decen-
trale overheid: ruimte & milieu, 
financiën, sociaal, carrière, juridisch, 
digitaal en bestuur & organisatie. Er is 
ook ruimte voor vacatures, whitepa-
pers, blogs, events, onderzoeken en 
informatie over opleidingen.

Magazine
Het magazine verschijnt elke veertien 
dagen in een oplage van circa 45.000 
exemplaren (print en online). Het 
magazine biedt lokaal nieuws, 
achtergronden en opinie over 
bestuur en beleid van de overheid. 
85% van de doelgroep ontvangt het 
magazine op het privé-adres.
 

Nieuwsbrieven
Wekelijks publiceert Binnenlands 
Bestuur 12 verschillende nieuws-
brieven naar in totaal ca. 54.000 
abonnees. We bieden het nieuws 
gesegmenteerd naar vakgebied aan. 
Via deze nieuwsbrieven brengen wij 
uw boodschap onder de aandacht 
van ons lezerspubliek.

Custom Publishing
Met uw eigen publicatie ambtenaren 
en bestuurders bereiken of 
achterhalen hoe uw organisatie 
gezien wordt? Wij denken graag 
mee. Wij kunnen bijv. onderzoek 
uitzetten binnen onze doelgroep. Of 
ondersteunen bij de ontwikkeling 
van een podcast. Van concept tot 
formule en van productie tot 
promotie.

Whitepapers
Via een whitepaper biedt u uw 
doelgroep uitleg, diepgang en 
expertise op relevante thema’s. Het is 
bovendien een ideale manier om 
kwalitatieve leads te verzamelen. 
Beschikt u zelf niet over de juiste 
content? Dan kunnen wij die voor u 
maken. 

Dual branded 
nieuwsbrief
Wij bieden u de mogelijkheid een 
‘eigen’ nieuwsbrief naar ca. 54.000 
ambtenaren en bestuurders te sturen 
als dual branded nieuwsbrief. 
Tarieven op aanvraag.
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Kom het verschil maken bij BMC,  
in een van onze uitdagende functies.

www.bmc.nl/vacatures 

Het Publieke Domein
VAN EN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

Als het om arbeidsmobiliteit gaat
hetpubliekedomein.nl | info@hetpubliekedomein.nl | 030 - 208 1153
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200.000
Bezoekers per maand

723.000
Pageviews per maand
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Advertentie- en partnermogelijkheden

Events
Uw product of dienst kenbaar maken 
of netwerken op het congres duur-
zaamheid, omgevingswet, IT, Europa 
en sociaal domein; een event is de 
ideale gelegenheid om in contact te 
komen met de doelgroep. Een 
overzicht vindt u op de event pagina  
www.binnenlandsbestuur.nl/events.

JONG & ambtenaar
Wat de overheid als werkgever te 
bieden heeft, is bij veel jonge men-
sen minder goed bekend. Terwijl 
werk bijna nergens zo divers en 
maatschappelijk waardevol is als bij 
de overheid. Met een presentatie in 
JONG & ambtenaar laat u zien wat 
uw gemeente, provincie, waterschap, 
ministerie of ZBO te bieden heeft aan 
de ambtenaar van de toekomst. 
 

Podcasts
Een podcast leent zich uitstekend 
om een inhoudelijk interview over de 
bühne te brengen. Dit kan via een 
enkele uitzending of een reeks 
afleveringen. Wij beschikken over 
onze eigen professionele opname-
studio en specialisten om het gesprek 
te begeleiden. De podcasts worden 
gepromoot via ons platform en de 
bekende podcastkanalen.

Kennispartnerschap
 Een partnerschap is ideaal voor organisaties die niet alleen 
hun naamsbekendheid willen vergroten, maar zich vooral 
willen richten op het overbrengen van hun specifieke 
kennis. Voor een partner wordt een eigen partnerpagina 
op een vakgebied ingericht. Op deze pagina is plaats voor 
eigen nieuwsberichten, blogs, video’s, aankondigingen 
etc.

Vacatures
Voor iedereen die op zoek is naar een functie binnen de 
overheid is Binnenlands Bestuur onmisbaar. Met dagelijks 
vele tientallen nieuwe vacatures is Binnenlands Bestuur 
dé marktplaats voor werkend ambtelijk en bestuurlijk 
Nederland.
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Een gesponsorde uitgave van Binnenlands Bestuur

PORTRETTEN van jonge ambtenaren hybride werken is een 
BLIJVERTJE hoe schrijf je die geweldige MOTIVATIEBRIEF? 
Workation of stage in het BUITENLAND Op ontdekkingsreis 
bij de RIJKSOVERHEID Ambtenaar, wat SCHUIFT dat nou? 
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Tarieven online
Leaderboard 728x90 pixels  60
Rectangle 300x250 pixels  50
Roadblock  90
Bedrag in euro’s / CPM (728 x 90 + 300 x 250 pixels)

Nieuwsbrieven

Bedrag in euro’s

Branded content
Dual nieuwsbrief
Stuur uw ‘eigen’ nieuwsbrief naar ca. 54.000 ambtenaren 
en bestuurders) Tarieven op aanvraag

Whitepapers
Plaats uw whitepaper in ons platform en ontvang de 
leads. De whitepaper wordt gepromoot via onze 
nieuwsbrieven en de website.
 € 3.500,- per whitepaper
Kennispartner
Wilt u naamsbekendheid vergroten en uw specifieke 
kennis overbrengen? Wordt kennispartner van 
Binnenlands Bestuur.
 € 1350,- per maand
Bedrag in euro’s

Aanleverspecificaties nieuwsbrieven
Banner 468x60 pixels (statisch)
Ingezonden mededeling
koptekst: 50 tekens incl. spaties  
Inhoudelijke tekst: 250 tekens incl. spaties
Afbeelding: 200x150 pixels (gif of jpeg. max 25 kb)
Link

Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
Marcel van der Meer
mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl
06-231 688 72

Jan-Willem Hulst
jhulst@binnenlandsbestuur.nl
06-226 636 74

Sandra de Vries
sdevries@binnenlandsbestuur.nl
06-462 851 31
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Tarieven Magazine
Tarieven productadvertenties

1/1 pagina  5.920
1/2 pagina  3.700
1/4 pagina  2.220
Bedrag in euro’s

Advertorial
Inhoudelijke publicatie ter grootte van een 1/1 pagina op 
basis van een telefonisch interview met de externe 
redactie van Binnenlands Bestuur.
Tarief € 6.250,- incl. opmaak en vormgeving.

Tarieven ingezonden mededeling
Formaat: 89 x 35 mm

Voorpagina Binnenwerk
1x 2.837 1x 2.068
12x 2.300 12x 1.685
24x 1.977 24x 1.455
Bedrag in euro’s

Technische gegevens
drukprocédé: rotatie
papiersoort binnenwerk: 65 grams houthoudend mc silk 
extra wit
formaten: breedte x hoogte in mm

Bladspiegel
1/1 pagina: 210 x 297 mm*

Zetspiegel Staand LIGGEND
1/1 pagina 182 x 280 mm
1/2 pagina  182 x 138 mm
1/4 pagina  182 x 67 mm
*aflopend: rondom tenminste 3 mm afloop.

Andere formaten zijn aflopend niet mogelijk.

Facts & figures
3  Vacaturebank ca 200.000 pageviews per maand
3  8.500 abonnees nieuwsbrief Vacatures
3  Twitter 38.000+ volgers
3  Linkedin 65.000+ leden
3  Magazine (papier en digitaal) 45.000 abonnees op  

privé adres
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Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
Marcel van der Meer
mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl
06-231 688 72

Jan-Willem Hulst
jhulst@binnenlandsbestuur.nl
06-226 636 74

Sandra de Vries
sdevries@binnenlandsbestuur.nl
06-462 851 31



Tarieven personeelsadvertenties
Tarieven productadvertenties

1/1 pagina  5.920
1/2 pagina  3.700
1/4 pagina  2.220
Bedrag in euro’s

Bladspiegel
1/1 pagina: 210 x 297 mm*

Zetspiegel Staand LIGGEND
1/1 pagina 182 x 280 mm
1/2 pagina  182 x 138 mm
1/4 pagina  182 x 67 mm
*aflopend: rondom tenminste 3 mm afloop.

Andere formaten zijn aflopend niet mogelijk.

Facts & figures
• Vacaturebank ca 200.000 pageviews per maand
• 8.500 abonnees nieuwsbrief Vacatures
• Twitter 38.000+ volgers
• Linkedin 65.000+ leden
•  Magazine (papier en digitaal) 45.000 abonnees op  

privé adres

Extra bereik € 200
Wilt u met uw vacature extra bereik genereren? 
Binnenlands Bestuur biedt de volgende 
doorplaatsingsmogelijkheden:
• Finance.nl: financiële sector
• Adformatie.nl: voorlichting en communicatie
• AG Connect: ict

Online vacature plaatsing € 620
• 30 dagen in de vacaturebank
• Vermeld op de homepage en een relevant vakgebied
• Statistieken over de vacature(s)
•  Upgrade mogelijk naar een vacatureblok/Spotlight 

vacature

Spotlight website € 1.030
•  Spotlight website (maximaal 1 week): Logo + ankeiler op 

de homepage vacaturebank en dagelijkse nieuwsbrief
• Vermeld op Linkedin, Twitter
• Vermelding in de vacature nieuwsbrief
• Online vacatureplaatsing
• Statistieken

Spotlight nieuwsbrief € 1.275
•  Vermelding tussen de redactionele items in een 

vakgebied nieuwsbrief naar keuze
• Vermeld op Linkedin, Twitter
• Vermelding in de vacature nieuwsbrief
• Online vacatureplaatsing
• Statistieken over de vacature(s)

Vacatureblok € 1.030
•  Vacatureblok (89x35 mm) onder de indexpagina in het 

magazine (inclusief opmaak)
• Vermeld op Linkedin, Twitter
• Vermelding in de vacature nieuwsbrief
• Online vacatureplaatsing
• Statistieken
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Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
Marcel van der Meer
mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl
06-231 688 72

Jan-Willem Hulst
jhulst@binnenlandsbestuur.nl
06-226 636 74

Sandra de Vries
sdevries@binnenlandsbestuur.nl
06-462 851 31



Verschijningstabel 2022

Verschijningstabel magazine Binnenlands Bestuur

Editie Verschijningsdatum Sluitingsdatum Specials Events 

01 14 / 01 / 2022 10 / 01 / 2022

02 28 / 01 / 2022 24 / 01 / 2022

03 11 / 02 / 2022 07 / 02 / 2022 Communicatie Beste bestuurder/Kompas

04 25 / 02 / 2022 21 / 02 / 2022

05 11 / 03 / 2022 07 / 03 / 2022

06 25 / 03 / 2022 21 / 03 / 2022 Opleidingen

07 08 / 04 / 2022 04 / 04 / 2022

08 22 / 04 / 2022 15 / 04 / 2022 Sociaal

09 06 / 05 / 2022 02 / 05 / 2022

10 20 / 05 / 2022 16 / 05 / 2022

11 10 / 06 / 2022 03 / 06 / 2022

12 24 / 06 / 2022 20 / 06 / 2022

13 08 / 07 / 2022 04 / 07 / 2022

14 29 / 07 / 2022 25 / 07 / 2022

15 19 / 08 / 2022 15 / 08 / 2022

16 02 / 09 / 2022 29 / 08 / 2022 Arbeidsmarkt

17 16 / 09 / 2022 12 / 09 / 2022

18 30 / 09 / 2022 26 / 09 / 2022 Financiën Public Finance

19 14 / 10 / 2022 10 / 10 / 2022 Duurzaamheid Duurzaamheid

20 28 / 10 / 2022 24 / 10 / 2022

21 11 / 11 / 2022 07 / 11 / 2022 Woningbouw Gemeentelijke woningopgave

22 25 / 11 / 2022 21 / 11 / 2022

Sociaal Sociaal23 09 / 12 / 2022 05 / 12 / 2022

24 23 / 12 / 2022 19 / 12 / 2022
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Contact
Op zoek naar iets anders?
Wij bieden nog veel meer mogelijkheden om de gewenste doelgroep te bereiken. Neem contact op met:

Sales
Marcel van der Meer
mvdmeer@binnenlandsbestuur.nl
06-231 688 72

Jan-Willem Hulst
jhulst@binnenlandsbestuur.nl
06-226 636 74

Sandra de Vries
sdevries@binnenlandsbestuur.nl
06-462 851 31


