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1  Vergroot de naamsbekendheid bij werkenden in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. 

2  Bereik op kwalitatief niveau verzorgers, opleiders en 
beleidsmakers in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

3  Presenteer uw diensten en innovaties aan uw 
doelgroep in een heldere, vaste rubrieken structuur. 

4  Meer deelnemers werven voor uw evenement en het 
aankondigen van uw workshop of cursus.

5  Klik biedt multimediale oplossingen om de 
verstandelijk gehandicaptenzorg te bereiken. De juiste 
mix van online en offl  ine is daarbij eff ectief. 

10 redenen om te adverteren

6  Klik is een multimediaal sterk merk met veel loyale lezers.  

7  Zichtbaar aansluitend bij actuele thematiek van de 
doelgroep. 

8  Klik is al 46 jaar het enige onafhankelijke vakmedium 
voor iedereen die werkzaam is in de verstandelijk 
gehandicaptenzorg. 

9  Klik heeft een frisse uitstraling, is praktisch en is 
toegankelijk voor uw doelgroep. 

10  Klik helpt u verder met eff ectieve online campagnes 
en verrijkt uw kennis op het gebied van online 
marketing door middel van diverse SEM-diensten.

De wisselwerking tussen het vakblad, de website, de 
nieuwsbrieven, de bijeenkomsten en SEM-oplossingen 
maken Klik tot een autoriteit voor medewerkers in de 
verstandelijk gehandicaptenzorg. De inhoud van het 
blad is afgestemd op de praktijk van werkers, met als 
achterliggende ideële drijfveer: verbetering van de 
leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke 
beperking. Klik informeert de lezers over ontwikkelingen 
binnen hun vakgebied. Daarnaast streeft zij ernaar dat 
lezers hun vakkennis en inzicht verdiepen en worden 
aangezet tot refl ectie aangaande hun eigen handelen. 
Alle onderwerpen die met de inhoud en 
omstandigheden van het werk te maken hebben komen 
aan de orde.

Doelgroep 
Klik is een betrouwbare bron voor de verstandelijk 
gehandicaptenzorg en met name gericht op woon- 
en activiteitenbegeleiders in de gehandicaptenzorg 
en schrijft zowel voor medebelissers (begeleiders) 
als management in de zorg. Daarnaast richt Klik 
zich op orthopedagogen, praktijkverpleegkundigen 
gehandicaptenzorg, logopedisten, 
psychotherapeuten, opleiders en beleidsmakers 
in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Klik houdt 
hen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en 
biedt hen ondersteuning bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden.
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Wat kan KLIK 
voor u betekenen?

unieke bezoekers 
per maand

pageviews 
per maand

fans

Bereik vakblad

6355
www.klik.nl

20.050
www.klik.nl

35.250
Nieuwsbrief

5.000
Sociale Media

12.200
Gemiddelde 

oplage vakblad 

2.050
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de website
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26 JANUARI
PROLEEM
GEDRAG
Deadline: 10 januari

24 AUGUSTUS 
ONDERWIJS
Deadline: 8 augustus

2 NOVEMBER
BELEID
Deadline: 17 oktober

7 DECEMBER
GEZONDHEID
Deadline: 21 november

28 SEPTEMBER 
SEKSUALI- 
TEIT
Deadline: 12 september

11 MEI
DAGBESTED-
ING
Deadline: 24 april

15 JUNI
COMMUNI-
CATIE
Deadline: 30 mei

9 MAART 
VRIJWIL-
LIGERS
Deadline: 21 februari

2 5

6 7 8 9

Klik 2018 Verschijning bij Abonnee
Verschijningskalender

KLIK.ORG 
Klik.org biedt het laatste nieuws op het gebied van de verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal voor lezers op relevantie 
geselecteerd. Klik beschikt sinds juli 2015 over een afgesloten gedeelte op de website, waarvoor lezers zich kunnen abonneren 
met een online abonnement. Met een online abonnement kan de abonnee onbeperkt artikelen lezen. Voor bezoekers die geen 
online abonnement hebben is het mogelijk om een proefabonnement af te sluiten. Uw banner op Klik.org biedt u extra aandacht en 
exposure bij uw doelgroep in de zorgsector.

Verspreide oplage

2.050
Werkelijk bereik

6.355
Meeleesfactor

3,1

1

2

Klik komt 9 maal per jaar uit, met in ieder nummer een thema. In 
elke editie vindt u praktijk-gerichte informatie over begeleidings- en 
ontwikkelingsmethoden, nieuwe manieren om te wonen en te werken, 
arbeidsomstandigheden en de plannen van de overheid. Ook geeft het 
blad antwoord en advies op veel voorkomende vragen van woon- en 
activiteitenbegeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

6 APRIL
ARBEIDS- 
OMSTANDIG- 
HEDEN
Deadline: 21 maart

3
4

Formaat: 728 x 90 pixels
 mobiele weergave 320 x 100 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)
Link: URL waar banner naar moet verwijzen

Formaat: 336 x 280 pixels
 mobiele weergave 300 x 250 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 KB
Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)
Link: URL waar banner naar moet verwijzen

LEADERBOARD

LARGE RECTANGLE

1

2



• 1x per week op maat geselecteerd nieuws in de 
inbox van de doelgroep 

• 5.000 geregistreerde abonnees 
• Koppeling Klik.org levert extra bereik op van 

20.050 unieke bezoekers
 Doorklikratio: 30%

De digitale nieuwsbrief informeert de lezer één keer per 
week over het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg. 
De nieuwsbrief van Klik is gekoppeld aan www.klik.org. Een 
banner of advertorial in de nieuwsbrief biedt u extra exposure 
bij uw doelgroep. 

 @ klikredactie 
 3.500 VOLGERS 

 Klik - Verstandelijk gehandicaptenzorg 
 5.500 LIKES 

 Klik - Platform verstandelijk   
 gehandicaptenzorg   
 3.200 LEDEN

KLIK         HÉT VAKMEDIUM VOOR MEDEWERKERS IN DE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG

DE NIEUWSBRIEF

Online reclame campagnes die door visuele eff ecten, 
bijzondere formaten en het gebruik van video en audio, 
opvallender zijn dan de reguliere banners. 

RICH MEDIA  -  CAMPAGNES

Een advertorial in een nieuwsbrief staat tussen redactionele 
stukken en bevat een wervende tekst van ongeveer drie regels. 
Deze tekst wordt door middel van een ‘lees meer’-hyperlink 
naar uw website gelinkt. De online advertorial mag bestaan uit 
zowel tekst als beeldmateriaal. 

Afbeelding: 75 x 75 pixels

Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg, geen SWF  
formaat mogelijk

Bestandsgrootte: max. 50 Kb

Tekst: in Word aanleveren

Kopregel: max. 45 karakters

Bericht: max. 200 karakters (aantal karakters is incl spaties)

Link: URL waar banner naar moet verwijzen

TEKSTADVERTORIAL 

Een beeldadvertorial in een nieuwsbrief staat tussen 
redactionele stukken. Dit beeld wordt door middel van een 
hyperlink naar de eigen adverteerderspagina gelinkt.

Formaat: 135 x 200 pixels

Bestandsgrootte: max. 99 KB

Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg, png 
(geen swf-formaat mogelijk)

BEELDADVERTORIAL

U heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen 
beeldadvertorial of tekstadvertorial. U kunt uw logo of 
campagnebeeld zichtbaar maken in de nieuwsbrief 
van Klik, door middel van een ‘lees verder’ knop kunnen 
bezoekers het gehele artikel bekijken. 

ADVERTORIAL

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw merk via onze sociale 
netwerken te versterken, producten en diensten te verkopen 
en bezoekers te werven. Zo kunt u een grote doelgroep 
bereiken via een bericht op de Twitter, Facebook- en Linkedin-
pagina, een gesprek aan gaan met de volgers op onze social 
media kanalen of een mening verifi ëren door het plaatsen 
van een discussie op onze Linkedin-pagina.

SOCIAL MEDIA

1

Formaat: 468 x 60 pixels 

Bestandsgrootte: max. 99 KB

Bestandsformaten: gif, jpg, png (resolutie max 72 dpi)

Link: URL waar banner naar moet verwijzen

FULL BANNER

2

AGENDA

2

1



Klik biedt marketing diensten aan om te 
zorgen dat u met uw website: 
• beter gevonden wordt via Google 
• uw online bereik vergroot 
• meer omzet kunt genereren 
• meer kwalitatieve bezoekers ontvangt 
• en het is kosteneffectief met helder resultaat! 

Bepaal samen met Klik uw doelstellingen en de juiste aanpak. 
Wij zullen alle werkzaamheden volledig voor u uit handen 
nemen.. Het wordt steeds belangrijker dat potentiële 
klanten u kunnen vinden op Google. Door het vergroten van 
uw vindbaarheid zorgt u ervoor dat potentiële klanten in 
contact met u komen. Klik biedt u hoogwaardige diensten 
aan die u helpen dit te bereiken en beter te scoren met uw 
eigen website. Door onze zoekmachine optimalisatie (SEO) 
& zoekmachine advertising (SEA) diensten toe te passen op 
uw website haalt u meer rendement uit uw marketingbudget. 
Blijf niet achter en zorg dat ook u gevonden wordt in één van 
de 88 miljard maandelijkse zoekopdrachten op Google!

Ruim 94% van de Nederlanders is online en ruim de helft is in 
het bezit van een smartphone. Weet u of uw website voldoet 
aan (mobiele) eisen om uw klanten optimaal te bereiken?

Kennis delen, leren & ontmoeten

Klik organiseert in 2018 3 studiedagen. Op deze dagen brengt Klik medewerkers uit de verstandelijke 
gehandicaptenzorg samen. Tijdens de studiedagen wordt er specifiek op een actueel thema ingegaan en worden 
deze thema’s aan de hand van interessante presentaties en workshoprondes behandeld. Geïnteresseerd in 
sponsoring tijdens een event? Neem dan contact op met Debbie van den Dool. 
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De bijeenkomsten 

WILT U BETER GEVONDEN 
WORDEN MET GOOGLE 

Met een quickscan heeft u direct inzicht in de verbeterpunten 
van uw website. U ontvangt een heldere rapportage met de 
meest cruciale onderdelen op gebied van SEO. 
Gratis bij een adviesgesprek (t.w.v. € 250) 

QUICKSCAN

Weet u niet exact waar uw doelgroep op zoekt? Of heeft u 
moeite om de online markt te doorgronden? Het SEM-team 
maakt uw zoekwoordenanalyse op maat. Zo weet u direct 
waar uw kansen liggen. € 250 (Eenmalige analyse) 

ZOEKWOORDEN-ANALYSE

Door het inzetten van een Linkbuilding campagne verhoogt 
u uw Google Pagerank. Het verhoogt uw populariteit in de 
ogen van de zoekmachine en verbetert uw positie. Vanaf € 800

LINKBUILDING 

Wij bieden u diverse vormen van advies, training en 
monitoring om uw website beter te laten scoren. Hierdoor 
bentu verzekerd van een website die voldoet aan de wensen 
van zoekmachines en u continue optimale resultaten behaald. 
Vanaf € 200

WEBSITE-ADVIES 

Landingspagina’s zijn ingericht om betere posities in Google 
te krijgen. Het voordeel is dat ze snel en efficiënt inzetbaar zijn 
waardoor op korte termijn een aanzienlijke uitbreiding van 
het aantal bezoekers gerealiseerd kan worden. Vanaf € 200 p.m. 
Minimale looptijd 12 maanden. 

LANDINGSPAGINA’S 

Met Local Presence wordt uw website gevormd zodat de juiste 
opbouw en steekwoorden aanwezig zijn om goed gevonden 
te worden. Uw adres komt direct in beeld wanneer een klant 
zoekt naar uw product of dienst, binnen een straal van 25 km 
van uw zaak. Vanaf € 250. Minimale looptijd 12 maanden. 

LOCAL PRESENCE 

Laat onze Google AdWords-professionals samen met u een 
campagne uitzettend passend bij uw doelen. Met optimaal 
campagnebeheer zorgen wij ervoor dat u volop zichtbaar 
bent in Google voor een, door u gesteld, budget. Vanaf € 250 

ADWORDS 
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De tarieven

HET MAGAZINE

Formaten
Bladspiegel

Formaten
Zetspiegel

1/1 pagina afl opend

Toeslagen

2-omslag*

3-omslag*

4-omslag*

25%

25%

50%

Voorkeursplaats 10%

Aflopend, rugmarge 20%

Overige opties

Bijsluiter
(bv. voor extra aandacht voor uw 
nieuwe product of dienst)

Meehechter
(bv. voor het programmaboekje 
van uw evenement)

Opplaker + 1/1 advertentie
(bv. voor directe respons op uw 
actie)

Uitklapbare cover
(bv. voor het plaatsen van de 
jaarkalender van uw organisatie)

Advertorial
(bv. om uw (nieuwe) product of 
dienst in een redactioneel stuk te 

behandelen) 

Katern
(bv. voor het vieren van uw jubileum)

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Advertentietarieven in Klik
Full colour

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

1/8 pagina

1x

€ 1.805

€ 1.080

€ 650

€ 420

3x

€ 1.595

€ 960

€  575

€ 370

6x

€ 1.550

€ 930

€  560

€ 360

1/1 pagina

1/2 pagina

1/4 pagina

1/8 pagina

Staand Liggend

210 x 297 mm (exclusief 
3 mm afl oop rondom)

185  x  267  mm

90  x  267  mm

90 x  131  mm

90 x  63  mm

185  x 131 mm

185  x 63 mm

185  x 30 mm

1

2

3 6

7

8

4

5

1 2

3

4 6

7

85

* achterpagina



DE WEBSITE

Bannertarieven
Leaderbord 

Large rectangle

Rich media

Whitepaper

Branded content

€ 1.050

€ 1.150

+ 25% exclusief creatiekosten

op aanvraag

op aanvraag

DE NIEUWSBRIEF

Bannertarieven
Full banner

Tekstadvertorial

Beeldadvertorial

Sponsormailing

€  420

€  250

€  200

€  1.100

Alle tarieven zijn in euro’s exclusief btw en gelden per 
plaatsing. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. 
Alle overeenkomsten komen tot stand met 
MYbusinessmedia op basis van de algemene 
voorwaarden waarvan op aanvraag een exemplaar 
wordt toegezonden. 

UW COMMUNICATIEVRAAGSTUK         ONZE EXPERTISE

YOURBUSINESSMEDIA

Klik is een uitgave van MYbusinessmedia. Sinds 2013 is MYbusinessmedia gestart met het initiatief YOURbusinessmedia om u 
nog beter van dienst te kunnen zijn. Of u nu werkt voor een vereniging, overheidsinstantie of onderneming, YOURbusinessmedia 
helpt u uw doelgroep van professionals echt te raken en ze aan te zetten tot actie. Samen met u analyseren wij uw marketing- en 
communicatiedoelstellingen. Wij brengen met u in kaart hoe u de gewenste interactie met uw doelgroep kunt bereiken en welke 
middelen daarbij passen. Wij vormen een op maat gesneden communicatieconcept. En helpen u de ideeën te realiseren. Alle 
mogelijkheden zijn open, of het nu gaat om nieuwe leads, werving, een congres, seminar of klantendag, een pakkende online 
campagne, of is het juist de mix van middelen die uw beoogde doelgroep raakt? De mogelijkheden van YOURbusinessmedia zijn talrijk 
en gericht op uw doelstellingen. Kijk op www.yourbusinessmedia.nl voor meer informatie of vraag ernaar bij uw media-adviseur. 

AANLEVEREN ADVERTENTIEMATERIAAL 
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certifi ed pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata. Het 
aanleveradres voor uw materiaal is orders@klik.org, o.v.v. Klik en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden technische 
kosten berekend. Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met de afdeling Backoffi  ce, telefoon 0570-504359. 

AANLEVEREN MEEHECHTERS EN BIJSLUITERS 
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata op het volgende adres: Sikkens Grafi sche Afwerkers | t.a.v. 
Vincent Buitenhuis o.v.v. Klik, het editienummer en het ordernummer | Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer 

AANLEVEREN BANNERMATERIAAL 
Uw bannermateriaal kunt u aanleveren bij de afdeling Backoffi  ce. U kunt uw banners sturen naar: orders@klik.org. Aanleverdata 
banners in overleg met uw media-adviseur. 
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ALGEMENE INFORMATIE



Uitgeverij MYbusinessmedia | Mr. H.F. de Boerlaan 28 | Postbus 58 | 7400 AB Deventer | T: 0570-504325
www.mybusinessmedia.nl | info@mybusinessmedia.nl | Hoofdredacteur Tjitske Gijzen 
E-mail redactie.klik@mybusinessmedia.nl | Media-adviseur Demani Sales, Debbie van den Dool, 0316-227155, 
sales@demani.nl | Marketing Martje Oesterholt | Abonnementen klantenservice@klik.org

uitgeverij

Vraag naar de mogelijkheden. 
NEEM CONTACT OP MET ONZE MEDIA-ADVISEUR: DEMANI SALES, DEBBIE VAN DEN DOOL 
0316-227155 | SALES@DEMANI.NL

Wat kan Klik 
voor u betekenen? 


