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Vakblad en e-zine
Overheidsdocumentatie, Od,
is het netwerkplatform voor
informatieprofessionals bij de
overheid en non-profitsector.
Gezien het toenemende belang van
digitalisering in onze samenleving
wordt het vak voor iedereen die
zich met informatievoorziening
bezighoudt nóg belangrijker.
De urgentie om kennis en
ervaringen met elkaar te delen
is groot. Met aandacht voor
ontwikkelingen in het vakgebied,
best practices, samenwerking,
persoonlijke ontwikkeling,
valkuilen en dilemma's geven
wij een kijkje in de keuken van
de informatieprofessional bij
overheden en de non-profitsector.
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VAKBLAD OD, NETWERKPLATFORM VOOR DE INFORMATIEPROFESSIONAL BIJ DE OVERHEID

OP DE HOOGTE BLIJVEN

Met nieuwsberichten, interviews, achtergrondartikelen,
praktijkverhalen, boekrecensies, personalia, columns en
opinies blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in
uw vakgebied.

ADVERTEREN

In alle edities bieden we u de mogelijkheid uw visie,
aanpak, experiment, best practice of dienstverlening
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Dat kan
door middel van een advertentie of een ingezonden
mededeling. Indien u kiest voor ingezonden mededeling
bieden wij u volledige journalistieke ondersteuning in
de vorm van redactionele verslaglegging, fotografie,
eindredactie en opmaak. Pas na uw akkoord gaan wij
over tot publicatie. Ook is het mogelijk een bijsluiter of
meehechter mee te sturen of een vacature te plaatsen.

LEZERS

Od richt zich op informatieprofessionals,
informatiemedewerkers, DIV'ers, leidinggevenden
en teamleiders bedrijfsvoering, automatisering en
informatievoorziening bij ministeries, provincies,
gemeenten, waterschappen, agentschappen
en uitvoeringsorganisaties. Daarnaast
is Od ook interessant voor bibliotheken,
onderwijs, zorg en studenten in opleiding voor
informatiemanagement.

BEREIK

Od heeft een oplage van circa 950 betaalde
abonnees, terwijl nog eens met 70% van de
abonnees meegelezen wordt. Bij het laatst
gehouden lezersonderzoek werd Od gewaardeerd
met een 8.
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Publicatie

Aanleveren

Reserveren

# 17 Preservering

28 januari

3 januari

20 december

# 18 Security en privacy

25 februari

7 februari

28 januari

# 19 AI en beheer

1 april

11 maart

4 maart

# 20 Toezicht en monitoring

20 mei

2 mei

22 april

# 21 Arbeidsmarkt in beweging

24 juni

3 juni

27 mei

# 22 De gebruiker centraal

23 september

2 september

26 augustus

# 23 Actieplan Open op Orde

4 november

14 oktober

7 oktober

# 24 Thema nader te bepalen

2 december

11 november

4 november
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175 x 60 mm

€ 455,-
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1/2

181 x 118 mm

€ 905,-

5%

10%

1/1

210 x 270 mm (+4 mm rondom)

€ 1.450,-

5%

10%

2/1

420 x 270 mm (+4 mm rondom)

€ 2.350,-

5%

10%

4 mm afloop rondom

1/1 pagina

210 mm

4 mm afloop rondom

4x

175mm

270 mm

1x

1/4 pagina

4 mm afloop rondom

Formaat (bxh)

210 mm
175mm

60 mm

TARIEVEN EXCLUSIEF BTW

1/2 pagina (s)

122 mm

TARIEVEN ADVERTEREN + VACATURES

4 mm afloop rondom
1/2 pagina (l)

Bladspiegel 210 x 270 mm, aflopend 4 mm rondom (snijtekens opbladspiegel)

Adverteren online

Inhoudelijk profileren

WEBSITE, WWW.OD-ONLINE.NL

ADVERTORIALS

TARIEVEN EXCLUSIEF BTW

TARIEVEN EXCLUSIEF BTW

Formaat

Per maand

Formaat

per editie

1/1 pagina artikel

€ 2.815,-

Leaderbord

728 x 90 px

€ 432,-

Advertorial

50 woorden, afbeelding 200 x 200 px

€ 525,-

450 woorden

inclusief journalistieke
ondersteuning en
fotografie

2/1 pagina artikel

€ 5.550,-

900 woorden

inclusief journalistieke
ondersteuning en
fotografie

E-NIEUWSBRIEF, OPLAGE 655
TARIEVEN EXCLUSIEF BTW

Fomaat

per editie

Banner

1200 x 300 px

€475,-

Advertorial

50 woorden, afbeelding
200 x 200 px

€ 595,-

VERSCHIJNINGSDATA TWEEKELIJKS IN DE EVEN WEKEN OP VRIJDAGEN

Wij voorzien u graag van een gericht
media-advies:
Neem contact op met
MediaSales0031,
Boyke Rajbalsing,
M 06 10 93 47 77
E boyke@mediasales0031.nl

130 mm

Edities

Vakblad en e-zine Od wordt uitgegeven door

www.publiekdenken.nl

www.knvi.nl

