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We willen allemaal groeien in het leven. Groeien naar meer zelfkennis, 
meer rust, betere beslissingen en steviger zelfvertrouwen om maar 
wat te noemen. Groei start met inzicht en inzicht begint met nieuws
gierigheid. Met ontdekken en het verlangen naar kennis.

Psychologie Magazine is er voor geboren verkenners. Voor die intelligente 
en zelfbewuste vrouwen en mannen die nieuwsgierig zijn naar zichzelf, de 
ander, de liefde en het leven. Met het ene oog op de wetenschap en het 
andere op de praktijk van alledag schudden we graag de boel een beetje 
op. Want op een veilige plek is alles bespreekbaar. 

Wie Psychologie Magazine leest, wil weten, leren en uitvinden. Want dan 
komt alles in beweging. Het kwartje valt, de puzzelstukjes schuiven op 
hun plaats.
Hoe doen we dat? Verdiepende achtergrondverhalen wisselen we af met 
rake persoonlijke interviews. Direct toepasbare Inspiratie vind je in de 

MERK OP EEN MISSIE

Psychologie 
Magazine: 
plek om  
te groeien

online trainingen en masterclasses. Voor hulp staat er een netwerk van 
betrouwbare coaches klaar. 
Daarmee is Psychologie Magazine inmiddels verrassend veel meer dan 
een magazinemerk. Het is dé plek voor groei.
Nederlands grootste platform voor iedere vorm van persoonlijke 
ontwikkeling.

Dus… Is jouw merk klaar om te groeien?



Dit is
Psychologie 
Magazine

MaandbladMaandblad
10x per jaar

SpecialsSpecials
3x per jaar

AgendaAgenda
Psychologie voor elke dag

Psychologiemagazine.nlPsychologiemagazine.nl
Tests, artikelen en expertadviezen
499.000 unieke bezoekers p/m
1.218.000 pageviews p/m
242.000 nieuwsbrief abonnees

NieuwsbriefNieuwsbrief
Groot bereik; elke 
week goed gelezen
242.000 abonnees

Social mediaSocial media
Instagram
Inspiratie voor  
een lichter leven
123.000 volgers

Facebook
Groot bereik, 
trouwe fanbase
190.000 volgers

YoutubeYoutube
Psycho-educatie op video

Internationaal Internationaal 
Franse editie

   
   

   
 

B2B-platform voor mentale vitaliteit

B2B: coachpools voor elke organisatie
B2C: vind de coach die bij je past

Masterclasses en modules  
om te groeien in je vak

Online cursussen voor 
persoonlijke groei

MERKPORTFOLIO



Pijlers en 
rubrieken
Psyche en gezondheid
Leer jezelf beter ken-
nen. Met verhalen over 
onze persoonlijkheid 
en onze drijfveren, 
zelftests, aangrijpende 
interviews en achter-
grondverhalen die je 
zelfkennis en je men-
senkennis vergroten. 

Liefde en relaties
De kwaliteit van onze 
relaties bepaalt ons 
levensgeluk. Elke maand 
aandacht voor liefdes-
verhoudingen, familie-
verhoudingen en 
opvoedkwesties.  
Plus: de veelgelezen 
column van relatie-
therapeut Jean-Pierre 
van de Ven.

Werk en persoonlijke 
 ontwikkeling
Ontdek waar je al goed 
in bent en waar je nog 
kunt groeien. Met elke 
maand praktische ver-
halen en oefeningen 
in het  Psychologie 
Academy-katern. 

En verder elke maand
 De beste nieuwe boeken 
 Hoofdzaken: nieuws uit de wetenschap
 Advies van experts
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INTUÏTIEF ETEN JE LICHAAM WEET WAT JE NODIG HEBT

TOBI LAKMAKER
‘Mijn humor is 
mijn schild’

Nu begrijp

TEST

HOE STERK IS  
JE RELATIE?

nummer 1 - 2022 

HET GESPREK  
MET JE OUDERS DAT 
 ALLES VERANDERT

IK GA GILLEN
ALS JE SMAKT
Leven met misofonie

Wat ONTHOUDEN  
we van deze tijd?

Anders kijken naar 
AUTISME

ik je

GOED ZOALS 
JE BENT



Psychologie Magazine bereikt elke maand ruim 400.000 intel
ligente vrouwen op zoek naar persoonlijke groei, inzicht en 
inspiratie. Ze willen zichzelf ontwikkelen, maken bewuste 
keuzes op het gebied van voeding en gezondheid en staan 
open voor nieuwe ideeën en ervaringen.

Sociodemografisch profiel
Man / vrouw 35% / 65%
Leeftijdsgroep 20-49 47%
Opleidingsniveau hoog (53% hbo+)
Inkomen gemiddeld tot hoog (47% W1-2)

Psychologie  247 

Yoga  222 

Ontwikkelingshulp  220

Vegetarisch eten  214

Literatuur  196 

Biologische producten  195 

Maatschappelijke verantw. Duurzaamheid  186

Kunst en cultuur  185 

Lichaamsverzorging en beauty  178

Gezonde levensstijl  166 

Gebruikt online dating app  166

Plannen voor een studie of cursus  154  

Actief op zoek naar andere baan  149

Planten, bloemen, tuinieren  139

Bron: NPDM 2020 (Nom Print- en Doelgroepmonitor)

Interesses selectiviteitsindex

LEZERSPROFIEL



CORNER STONES

BRANDED CONTENT ONLINE

   Longread op de website, aangejaagd op social media en in de 
goedgelezen nieuwsbrief 
   Het merk brieft de redactie op hoofdlijnen en wensen; de redactie 
kiest een passende invalshoek en zorgt voor inhoud en uitvoering 
   Met logo en naamsvermelding van het merk: ‘Dit artikel wordt je 
aangeboden door…’ 
   Ruimte voor lezersaanbieding en link naar eigen campagnesite van 
het merk

ADVERTORIAL NIEUWSBRIEF

   Het merk bepaalt de inhoud
   De redactie redigeert de aangeleverde 
content van het merk en selecteert 
beelden of stelt beelden voor
   Draait mee in de nieuwsbrief
   Link naar eigen campagnesite van merk

Bereik
   242.000 nieuwsbrief abonnees

PARTNERSHIPS

Bereik
   499.000 unieke bezoekers p/m
   1.218.000 pageviews p/m

Case
   Online artikel over vrouwelijke lustbeleving voor Lelo, 
hoogwaardige erotische speeltjes voor vrouwen

Wat je nog niet wist over  
het vrouwelijk hoogtepunt



IN SAMENWERKING MET (PRINT)

   Volledig opgemaakt en geschreven in de stijl van Psychologie 
Magazine
   Het merk brieft de redactie op hoofdlijnen en wensen
   De redactie kiest een passende invalshoek en zorgt voor inhoud en 
uitvoering (tekst, beeld en vormgeving)
   Met logo, naamsvermelding van het merk en ruimte voor lezers-
aanbieding
   Draait mee in de nieuwsbrief, op social media en op de website

ADVERTORIAL PRINT

   Het merk bepaalt de inhoud
   De redactie redigeert de aangeleverde con-
tent van het merk in de tone of voice van het 
magazine.  
   Eventueel worden de pagina’s door de 
 redactie vormgegeven. 
   Kan mee in thema-gerelateerde specials en in 
het maandelijkse nummer
   Diverse mogelijkheden qua formaat, zoals 
een halve of hele pagina of een spread
   Bovenaan de pagina komt ‘Advertentie’ te 
staan
   Psychologiemagazine.nl/branded

Case
   Advertorial voor Zarqa

ADVERTENTIE

NATUURLIJKE, ZUIVERE KRACHT

Je huid weer in balans
Last van een gevoelige, geïrriteerde huid 
ondanks alles wat je doet, eet en smeert? 
Dan is het tijd om de balans te herstellen 
en terug te gaan naar een natuurlijke basis.

De producten van ZARQA bevatten geen 
stoffen die de huid onnodig belasten, zoals 
parfum of andere irriterende substanties. 

We gebruiken alleen ingrediënten waarvan de 
werking bewezen is. Door de toevoeging van 
heilzame Dode Zee-mineralen steunt ZARQA op 
een van de krachtigste natuurlijke beauty pijlers 
ter wereld. Zo bieden we het beste voor je huid, 
voor nu en in de toekomst.

‘Ik wil geen plastics  
in mijn crème’
Marjan (59): ‘Ik vind het heel belangrijk 
om mezelf goed te verzorgen en er 
leuk uit te zien. Jarenlang hopte ik van 
het ene merk 
naar het andere, 
maar nooit was  
ik helemaal tevre-
den. Ondertussen 
ging ik steeds 
 bewuster leven:  
ik eet geen vlees 
meer, kies voor 
dierproefvrij en wil 
geen plastics in mijn crèmes. Zo ont-
dekte ik ZARQA. De crème hydrateert 
perfect en dat zorgt dat je je zeker 
voelt. 
Dat de producten natuurlijk zijn, is net 
zo belangrijk voor mij. Het werkt voor 
mijn huid én voor de planeet en daar 
voel ik me goed bij. Eindelijk heb ik een 
blijvertje in huis!’

ZARQA is natuurlijk waar het kan.  
Belangrijk, want een natuurlijke crème is 
niet hetzelfde als een milde crème. 
Sommige natuurlijke ingrediënten, zoals 
lavendel, kunnen de huid juist  irriteren. 
Onze gezichtscrèmes, maar ook de 
shampoos en de deodorant, zijn zo 
 natuurlijk en mild mogelijk. Zo mini-
maliseren we het risico op allergie.

‘Ineens werd mijn 
huid mooi en egaal’
Jorinde (21): ‘Ik gebruikte altijd producten 
voor de vette huid omdat mijn huid 
onzuiver was en ik acne had. Maar 

daar kreeg ik uit-
slag van.  
‘s Ochtends stond 
ik zelfs eerder op, 
zodat mijn huid 
na het smeren 
nog even kon “bij-
trekken”. 
Toen ik ZARQA 
ging gebruiken, 

kwam ik erachter dat ik juist een droge 
en extreem gevoelige huid heb en 
agressieve en onnodige stoffen, zoals 
parfum, moet vermijden. Ineens werd 
mijn huid mooi en egaal. We vergeten 
weleens dat de huid ons grootste 
 orgaan is en gezonde, natuurlijke in-
grediënten die voeden en herstellen 
nodig heeft. De Dode Zee-mineralen 
en het magnesium werken bij mij 
 geweldig. Precies wat ik nodig heb.’

In veel producten, bijvoorbeeld in sham-
poos en conditioners, zitten onnodige 
ingrediënten, zoals parfum, waarop de 
huid reageert. In ZARQA zitten al die 
stoffen niet. De producten zijn hypo-
allergeen en bevatten 0% parfum. Ze zijn 
daarom vriendelijk voor iedere huid.

‘Met minder smeren 
 bereik ik meer’
Ayla (47): ‘ZARQA was jaren geleden 
echt een ontdekking. Ik heb een 
 eczeemhuid, altijd jeuk, schilfers en 
kloofjes. De crèmes die ik gebruikte 
werden steeds vetter, maar de irritaties 
bleven. Na jaren aanmodderen, besefte 
ik: mijn eczeem gaat niet weg, het 
hoort bij mij. 
Toch kan ik veel doen om mijn huid zo 
goed mogelijk te verzorgen. Door de 
Dode Zee-mineralen in de crèmes 
 bereik ik nu juist 
meer met min-
der smeren. Ook 
eet ik goed en 
zorg ik voor zo 
min mogelijk 
stress. Ik heb nu 
een huid die niet 
meer broeit en 
gloeit, maar kalm 
en rustig aanvoelt. Ik zit letterlijk lekker 
in mijn vel, een heerlijk gevoel.’

Door de ligging van de Dode Zee in 
 combinatie met het klimaat ontstaan 
waardevolle mineralen die de basis zijn 
van elk ZARQA-product, van reinigings-
schuim tot body butter. Al onze producten 
hebben daarom een heilzaam effect en 
dragen bij aan een goed gehydrateerde 
huid.

LEES MEER OP ZARQA.NL 

 Hydrateert en herstelt
 Voedt en verzacht
 Zorgt voor balans

PARTNERSHIPS

Case
   Reisreportage met psychologisch thema voor Germany-travel



CONTENT OP MAAT

  Van mini-magazine tot branded event, online training, masterclass 
of dossier: inhoud op maat samengesteld in overleg.
  Ruim aandacht voor de wens van het merk. De redactie zorgt voor 
inhoud en uitvoering.

 

Case 2:
 Online training met Pepper 
   Laat je doelgroep door middel van 
e-learning actief kennis maken met je 
merk 
   Inhoud in overleg met merk bepaald 
   Werk samen met de experts van Psy-
chologie Magazine op het gebied van 
e-learning, inhoud en marketing 
  Uitgebreide aandacht voor de training 
in print en op alle online kanalen.

PARTNERSHIPS

Case 1:
 Digitaal magazine voor het Oostenrijks verkeersbureau
   Doordruk verspreid naar wens, bijvoorbeeld op evenementen 
of externe locaties.

Op
adem
komen



TARIEVEN PRINT

1/4 pag.  € 2.992 
1/2 pag.  € 5.700 
1/1 pag.  € 9.500 
2/1 pag € 19.000

Productiekosten branded content € 2.200
Productiekosten white label advertorial € 1.500

Formaat: (B x H) 210 x 280
Specials (BxH) 200 x 250

BEREIK

Frequentie: 10x + 3 specials
Verspreide oplage: 56.000 
Bereik: 356.000

TARIEVEN ONLINE Tarieven excl. productiekosten Productiekosten branded content

Redactioneel artikel incl. aanjaging nieuwsbrief en social € 6.500 € 1.550
Nieuwsbrief/advertorial met link naar externe landingspagina € 2.500 € 250
Instagram story € 500 € 275
Facebook post € 1.000 € 275

Editie

2
3
5
6
7
9
10
11
12
1

Specials
1 (binnen abo ed. 4 genoemd)
2 (binnen abo ed. 8 genoemd)
3 (binnen abo ed. 13 genoemd)

Verschijningsdatum

13-01-22
24-02-22
31-03-22
28-04-22
02-06-22
07-07-22
11-08-22
15-09-22
27-10-22
08-12-22

17-03-22
23-06-22
10-11-22

Sluitingsdatum  
advertenties

14-12-21
25-01-22
01-03-22
29-03-22
03-05-22
07-06-22
12-07-22
16-08-22
27-09-22
08-11-22

15-02-22
24-05-22
11-10-22

Aanleverdatum briefing 
branded content

23-11-21
04-01-22
08-02-22
08-03-22
12-04-22
17-05-22
21-06-22
26-07-22
06-09-22
18-10-22

25-01-22
03-05-22
20-09-22

VERSCHIJNPLANNING

VERSCHIJNPLANNING EN TARIEVEN



SALES@WPG.NL
020 521 9743

MEER WETEN OF DE MOGELIJKHEDEN BESPREKEN?


