
Tarieven personeelsadvertenties
Tarieven productadvertenties

1/1 pagina   € 6.000,-
1/2 pagina  € 4.000,-
1/4 pagina  € 2.500,-

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.

De vacature(s) worden tevens geplaatst als online vacature

Facts & figures
• Vacaturebank ca 200.000 pageviews per maand
• 7.500 abonnees nieuwsbrief Vacatures
• Twitter 38.000+ volgers
• Linkedin 68.000+ 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: marketing, voorlichting en communicatie
• AG Connect: ict
 
 
 
 
 

Online vacature plaatsing € 680,-
• 30 dagen in de vacaturebank
• Vermeld op de homepage en een relevant vakgebied
•  Upgrade mogelijk naar een vacatureblok/Spotlight 

vacature

Spotlight vacature € 1.125,-
•  Online vacature plaatsing
•  Minimaal 1 week bovenaan de banenladder
•  Vermeld in de LinkedIn groep Binnenlands Bestuur 

(68.000) leden
•   Vermeld in de Twittergroep met 38.000 volgers
•  Vermeld in de vacaturenieuwsbrief 7.500 abonnees

Spotlight nieuwsbrief € 1.525,-
•  Online vacature plaatsing
•   Minimaal 1 week bovenaan de banenladder
•   Vermeld in de LinkedIn groep Binnenlands Bestuur 

(68.000) leden
•   Vermeld in de Twittergroep met 38.000 volgers
•   Vermeld in de vacaturenieuwsbrief 7.500 abonnees
•   Ingezonden Mededeling in een nieuwsbrief naar keuze 

met uitzondering van de Dagelijkse- en Wekelijkse 
nieuwsbrief’

Vacatureblok € 1.125,- (incl. opmaak)
•  Online vacature plaatsing
 •  Vermeld in de LinkedIn groep Binnenlands Bestuur  

  (68.000) leden
• Vermeld in de Twittergroep met 38.000 volgers
• Vermeld in de vacaturenieuwsbrief 7.500 abonnees
• Advertentie van 89 x 35mm onderaan de vacaturepagina  
  in het magazine (inclusief opmaak)

Alle tarieven zijn excl. BTW

binnenlandsbestuur.nl | traffic@binnenlandsbestuur.nl part of Sijthoff Media

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

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

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

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


