
Infosheet 2023
LoopbaanVisie

LoopbaanVisie wil professionals in loopbaanbegeleiding 

en mobiliteit inspireren en uitdagen tot hoogwaardige 

beroepsuitoefening. Met verrassende interviews, luchtige artikelen, 

informatieve recensies en kritische beschouwingen informeert het 

tijdschrift over wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke 

trends die het vak vorm en inhoud geven. Heldere beschrijvingen 

van methoden en casuïstiek geven concrete handvatten voor de 

dagelijkse praktijk. 
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 •  Grootluisteren

•  Verzuim van zorgmedewerkers

•  Burn-out door verborgen verlies

•  Model van de Zes Houdingen

Lemniscaat

 

Kloosterhof Neer B.V.

LoopbaanVisie

Eric Vullers

Eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  15

Frequentie:  4 uitgaven per jaar

Doelgroep:   Abonnees op LoopbaanVisie en leden van 

de beroepsvereniging NOLOC,

    loopbaanprofessionals, outplacement 

consultenten, mobiliteitsadviseurs,

   re-ïntegratiedeskundigen, werkcoaches,  

  arbeidsdeskundigen, opleiders en

   studenten in het vakgebied, HR-

   professionals en beleidsfunctionarissen op  

het bied van mobiliteit en loopbaanbeleid, 

Managers en professionals met interesse in 

(loopbaan en talent)ontwikkeling.

Technische gegevens
Uitvoering:  Full colour

  170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina) 

  150 x 95 mm (1/2 liggend) 

  70 x 200 mm (1/2 staand)

 

  

Tarieven*
Formaat:   Prijs:

1/1 pagina full-colour  E 495,-

1/2 pagina full-colour  E 325,-

Insert full-colour  E 795,-

Toeslag omslagpagina 2/4 E 185,-

Toeslag omslagpagina 3 E 125,-

*excl. 21% btw 

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:

• Alle leden (6500+) van de beroepsverenigingen LVSC, Develhub, 

NOBCO (VEC), NBVH, Talent College, Talentfirst, LVPW, Netwerk 

Werkgeluk, NBTP, VESB, KCBK, NVTA, VITA, NVE hebben vrij toegang tot 

alle content

• Ruim 45 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een 

IP abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben

• Het platform heeft 51.000 unieke gebruikers die specifieke content 

(tegen betaling) downloaden

Website:  
www.loopbaan-visie.nl 

Twitter:   
www.twitter.com/loopbaanvisie

Bereik
Papieren oplage:  600

• Loopbaanvisie is onderdeel van het lidmaatschap bij NOLOC

• Abonnees op Loopbaanvisie

LoopbaanVisie is online beschikbaar op het platform 

www.ProfessioneelBegeleiden.nl

Belangrijke data
Editie: Thema:      Aanleverdatum:      Verschijning:

2023-01 Krapte      28  december           25 januari

2023-02 Ontdekken      22 maart           19 april

2023-03 Senioriteit      2 augustus 30 augustus

2023-04 Verdwalen      27 september 25 oktober


