
 

 

Stadswerk Magazine 

Partnership 
 

 

OVER STADSWERK MAGAZINE 

Stadswerk Magazine is hét onafhankelijke vakblad bestemd voor alle 

professionals werkzaam op het gebied van de openbare ruimte. Met 10 keer per 

jaar veel aandacht over de achtergronden achter het ontwerp, inrichting en 

beheer van de buitenruimte. Van wet- en regelgeving, via ontwerp en ruimtelijke 

plannen tot producten en materialen. Natuurlijk is er veel ruimte voor best 

practices en kent ieder nummer een Product & Materiaal special. Tastbare 

innovatie komt zo iedere editie aan bod. 

 

LEZERSPROFIEL 

De lezers van Stadswerk Magazine bestaan uit met name ambtenaren (72%) 

werkzaam bij gemeentes. Zij houden zich bezig met ontwikkeling, inrichting en/of 

beheer van de openbare ruimte. Het merendeel (69%) is 

(mede)beslissingsbevoegd over de aanschaf van producten. Zij lezen Stadswerk 

Magazine om bij te blijven in hun vakgebied. Lezers waarderen de inhoud van 

Stadswerk Magazine hoog, 37% bewaart het magazine zelfs als naslagwerk. 

 

BEREIK 

Het meeleeseffect van Stadswerk Magazine is groot waardoor uw artikel of 

advertentie een potentieel bereik heeft van maar liefst 30.000 mensen binnen de 

doelgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DeOpenbareRuimte.nu en 

Stadswerk Magazine Plus 
 

 

OVER DEOPENBARERUIMTE.NU 

Op deze website van de makers van Stadswerk Magazine vindt de bezoeker 

dagelijkse updates met interessante artikelen, vacatures en nieuwsberichten over 

de ontwikkelingen in de Openbare Ruimte. Uiteraard is het mogelijk om uw 

bedrijf onder de aandacht te brengen via www.DeOpenbareRuimte.nu. De 

website heeft 6.000 unieke bezoekers per maand. 

 

 

STADSWERK MAGAZINE PLUS - ONLINE MAGAZINE 

Stadswerk Magazine Plus is een schitterend online magazine dat is 

geoptimaliseerd voor desk- en laptop, tablet en smartphone. Deze online 

magazines hebben een specifiek thema zoals ‘de Openbare ruimte’, Waardevol 

Groen, Openbare Verlichting, water en riolering enz. De online magazines worden 

verspreid in het uitgebreide online netwerk van Stadswerk Magazine. En kennen 

een groot bereik tot wel 100.000 bezoekers. 

Alle Stadswerkmagazineplus-edities staan hier. 

 

 

NIEUWSBRIEF 

Twee keer per maand wordt er ook een Stadswerk Magazine e-mailnieuwsbrief 

verstuurd naar ruim 5.000 abonnees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stadswerkmagazineplus.nl/


STADSWERK MAGAZINE 

PARTNERSHIPS 
 

WORD PARTNER 

Stadswerk Magazine is niet alleen een prachtig tijdschrift en platform, maar stelt 

zich ook ten doel om net als de vereniging zoveel mogelijk mensen binnen het 

vakgebied te bereiken en informeren over relevante ontwikkelingen en 

innovaties. Kennisdelen is, zo vinden wij, van groot belang. 

 

Als partner van Stadswerk Magazine draag je daar aan bij en genereer je tevens 

volop aandacht voor je eigen activiteiten binnen een relevante doelgroep. Je 

krijgt advertenties, zowel in ons prachtige magazine als op onze levendige, goed 

bezochte website. En we ruimen volop redactionele aandacht in voor artikelen 

over jouw bedrijf en/of jouw product.  

 

PARTNER-JAARPAKKETTEN 

 

Pakket I  

9 pagina’s voor € 7.000,- bestaande uit: 

• 6 pagina's redactionele artikelen 

• 3 x 1/1 pagina advertenties   

• Artikelen doorgeplaatst in Stadswerk Magazine Plus 

• 8 maanden rectangle (300 x 250 pixels) op DeOpenbareRuimte.nu (in 

carrousel) 

• Maandelijkse post op website en social media-accounts 

• 2 x een dedicated nieuwsbrief, moment zelf te kiezen 

• 6 x een item in de Stadswerk Magazine-nieuwsbrief 

• Vermelding op de partnerpagina in magazine en op de website 

 

 

 

Meer informatie over Stadswerk Magazine en de partnermogelijkheden: 

Henk Lorsè 

T 030 - 6933192 

E hlorse@virtumedia.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakket II  

6 pagina’s voor € 4.950,- bestaande uit: 

• 4 pagina's redactionele artikelen  

• 2 x 1/1 pagina advertenties 

• Jaarlang artikelen doorgeplaatst in Stadswerk Magazine Plus 

• 6 maanden een banner (300 x 250 pixels) op DeOpenbareRuimte.nu 

• 6 x post op website en social media-accounts 

• 1 dedicated nieuwsbrief, moment zelf te kiezen 

• 2 x een item in de Stadswerk Magazine-nieuwsbrief 

• Vermelding op de partnerpagina in magazine en op de website 

 

Pakket III  

3 pagina’s voor € 2.850,-  bestaande uit: 

• 2 pagina's redactionele artikelen 

• 1/1 pagina advertenties  

• Artikelen doorgeplaatst in Stadswerk Magazine Plus 

• 3 maanden een banner (300 x 250 pixels) op DeOpenbareRuimte.nu 

• 3 x post op website en social media-accounts 

• 2x een item in de Stadswerk Magazine-nieuwsbrief 

• Vermelding op de partnerpagina in magazine en op de website 

 

 

REDACTIONELE PAGINA'S 

De inhoud en planning van de redactionele pagina's gebeurt in samenspraak met 

de (hoofd)redactie en alle pagina's horende bij het pakket kunnen in een keer 

geplaatst worden of verspreid over het jaar ingepland worden. Dat geldt ook voor 

de advertentiepagina's.  
 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
Onze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing.  
 

https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

