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Lees je in, lees Vrij Nederland

Merk en missie
Vrij Nederland

Vrij Nederland
Lees je in voordat je je mening geeft.
In een tijd waarin het belang van gedegen onderzoek en juiste informatie groter is dan ooit
zet Vrij Nederland zich in voor het maken van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.
Vrij Nederland onderzoekt ‘de verdeling’. Door ons te richten op verdelingsvraagstukken,
komen alle belangrijke veranderingen van deze tijd aan bod. De vraag hoe zaken worden
verdeeld is cruciaal in de zorg, het onderwijs, de woningmarkt en de economie. Vrij
Nederland kijkt verder, graaft dieper en presenteert onderzoek waarmee je geholpen
wordt in het aanscherpen van je visie op de wereld en jezelf.

Merk en missie
Vrij Nederland

VN.nl
Artikelen zijn bij publicatie 24 uur gratis
350.000 pageviews per maand
200.000 unieke bezoekers per maand

Tijdschrift
25.000 exemplaren per editie
136.000 bereik per editie 13+
83.000 mannen 13+
53.000 vrouwen 13+

Twitter

Podcasts

Blijf op de hoogte van onze
Artikelen, video’s en podcasts.

In gesprek met..
Voorgelezen verhalen
MENS

77.500 volgers

Nieuwsbrieven

YouTube

Het Verhaal van de Dag
Het beste van VN 2x per week
Macht op vrijdag
De Guillotine
Detective & Thrillerbrief

Op ons YouTube-kanaal vind je
onze videocolumns.

440 abonnees

In totaal 43.000 ontvangers

WhatsApp

Facebook

Instagram

Ontvang het Verhaal van de Dag
via WhatsApp. Voeg 06-57908180
toe aan je contacten en app
VN AAN om je aan te melden.

Blijf op de hoogte van onze
artikelen, video’s en podcasts.

De mooiste fotografie en illustraties
posten we op Instagram. Met elke week
Macht op Vrijdag in de Instastories.

1850 ontvangers

57.900 vind ik leuks

6850 volgers

Doelgroep
Vrij Nederland

De lezer
De Vrij Nederland-lezer is een open en kritische wereldburger, met een brede
maatschappelijke oriëntatie en culturele interesse. Ze zijn tech-minded en op zoek
naar zelfontplooiing.
De Vrij Nederland-lezer werkt vaak in een hogere functie, en heeft daarmee een
bovengemiddeld inkomen, waar graag een deel van wordt uitgegeven aan muziek, film
en literatuur en het bezoeken van concerten, de bioscoop en musea.
Hij of zij is geïnteresseerd in de belangrijkste kwesties in de wereld; op politiek gebied,
het milieu, de maatschappij, wetenschap en cultuur.

Inhoudelijk 2022
Vrij Nederland

Journalistieke agenda 2022
Vrij Nederland kijkt sinds enkele jaren gericht naar
verdelingsvraagstukken, een focus die met de
coronacrisis alleen maar aan belang heeft gewonnen.
Wie heeft toegang tot goede woningen, tot goede
zorg, tot goed onderwijs? En wie kan een leven leiden
dat perspectief biedt op een veilige, verrijkende
toekomst? Het leven van de Nederlanders lijkt zich
steeds meer op te splitsen in dat van de ‘haves’ en
dat van de ‘have-nots’. Vrij Nederland onderzoekt hoe
we kunnen zorgen voor een gezonde, veilige toekomst
voor iedereen. Daartoe doen we onderzoek, bevragen
we experts en zoeken we naar hoopvolle signalen op
een rechtvaardige wereld.

De thema’s die extra aandacht krijgen:
• Waar kan ik wonen? - Maaike Schoon
• Den Haag - Kim van Keken & Dieuwertje
Kuijpers
• Hoe verder na het kapitalisme? – Sjors
Roeters
• Klimaatverandering – Pepijn Keppel
• Armoede – Jonah Falke

Onze columnisten: Roxane van Iperen, Carel Peters, Amade M’charek, Thijs Broer.
Onze vaste crew met topjournalisten bestaat verder uit onder meer: Annemiek Leclaire, Kelli van
der Waals, Doortje Smithuijsen, Sander Pleij, Els Quaegebeur.
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INTERVIEW

Lijsttrekker Sylvana Simons
‘Bij1 wil de spelregels veranderen’

ONDERZOEK

Digitale verslaving, afl. 4
Verslingerd aan de smartwatch

Tekst Pieter van den Blink
Fotografie Desiré van den Berg
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WETENSCHAP

Veldwerk Limburg kent de hoogste plantendiversiteit
van Nederland.

SAMENLEVING

REPORTAGE

INTERVIEW

Tussen kalkgrasland en stikstofakker
Op zoek naar de laatste zaden
in de Limburgse schatkamer

Liesbeth Staats over vrouwen en werk
‘Fulltime werken is voor vrouwen
in Nederland een daad van verzet’

82

Sociaal-culturele norm ‘De krachten die vrouwen in het model houden,
zijn behoorlijk sterk.’
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ONDERZOEK

Waarom jij geen huis kunt betalen #1
Prins Bernhard jr., dat zijn wij zelf

ANALYSE

Penibele situatie Bijna 3 miljoen werkenden hebben een flexibel contract
en geen zekere baan met een kostendekkend inkomen.

Duurder dan ooit Huizen bouwen is heus ook noodzakelijk.
Maar goedkoper worden ze er niet van.
38
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De groeiende kloof tussen vast en flex
Hoe de steunmaatregelen de
ongelijkheid juist vergroten
35

Samenwerkingen
Vrij Nederland

Case: nieuwsbrief advertorial
Advertentie die meegaat in de nieuwsbrief Het
beste van VN. Deze nieuwsbrief wordt twee keer
per week verzonden (woensdag en donderdag). De
klant levert afbeelding, tekst en link naar
landingspagina aan.

Samenwerkingen
Vrij Nederland

Case: advertorial
Voor Bourgogne toerisme heeft Vrij Nederland twee advertorials gemaakt. De klant levert tekst en
beeld aan dat vervolgens geredigeerd wordt door de eindredactie.

Samenwerkingen
Vrij Nederland

Case: podcast
Dus Wat Gaan Wij Doen? is een samenwerking van Vrij Nederland, Brandpunt+, Blue City, Make The
World Great Again Festival, Impact Express, CollAction, de gemeente Rotterdam en het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Vrij Nederland bood een platform aan voor de podcast en ondersteunde het project.

https://www.vn.nl/spoedcursus/

Samenwerkingen
Vrij Nederland

Extensions – Partnerships
Zet Vrij Nederland op alle mogelijke manieren in: maak gebruik van onze expertise en onze platforms
door een partnership met ons aan te gaan. In samenwerking is er veel mogelijk.
Bijvoorbeeld: een gesponsorde podcast, een bijlage/uitgave voor een tentoonstelling of een project.

Advertentietarieven
Vrij Nederland

Advertentietarieven
Print

Online

Formaat

Tarief

Formaat

Tarief

1/3 (staand)

€ 2.492

Nieuwsbrief advertorial

€ 1250,-

1/2 (liggend)

€ 3.738

Productiekosten

€ 175,-

1/1

€ 6.230

Afmetingen

2/1

€ 12.460

Beeld (bxh)

155 x 185 px

Koptekst (tekens incl. spaties)

35

Body tekst (tekens incl. spaties)

225

Afmetingen

mm (B x H)

1/1

225x300

2/1

De advertorial verwijst naar een landingspagina. De
laatste zin van de bodytekst heeft bij voorkeur de positie
voor de call to action om de link in te plaatsen.

Afmetingen D&T gids

mm (B x H)

1/1

190x230

2/1

Redactioneel artikel incl. aanjaging nieuwsbrief & social:
in overleg met de redactie

Verschijningsplanning
en sluitdata
Vrij Nederland

Verschijningsdata
Editie

Verschijningsdatum Sluitingsdatum advertenties

Bijzonderheden

1

20-01-2022

22-12-2021

2

24-02-2022

21-01-2022

3

31-03-2022

04-03-2022

4

28-04-2022

01-04-2022

5

02-06-2022

06-05-2022

D&T

12-05-2022

15-04-2022

Detective en Thrillergids special

6

07-07-2022

10-06-2022

Extra dik zomernummer

7

18-08-2022

22-07-2022

Extra dik nummer

8

22-09-2022

26-08-2022

9

20-10-2022

23-09-2022

10

17-11-2022

21-10-2022

11

15-12-2022

11-11-2022

1

26-01-2023

23-12-2022

Extra dik winternummer

Contact
Meer weten of direct de mogelijkheden bespreken?
Neem contact op met ons sales team

Sales@wpg.nl
Telefoon: 020 521 9743

vn.nl

