
MEDIAKAART 2022

    

Als enthousiaste en gretige 
vastgoednieuwsjagers speuren 
wij de steden af naar kwaliteit 
en trends op het gebied van 
wonen, winkelen, werken en 
ontmoeten. Onze vondsten 
delen we vervolgens via onze 

magazines, nieuwsbrieven en  
LinkedIn met onze lezers, abon-
nees en relaties. Dit doen wij op 
onze herkenbare, hoogstaande, 
eigenzinnige manier en altijd 
met de behoeften van de eind-

gebruiker in het vizier voor u.
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V G  V I S I E  I S  A L  1 1  J A A R 
H É T  VA S T G O E D P L AT F O R M 

VA N  N E D E R L A N D

Onderscheidend door een originele, scherpe en journalistieke invalshoek. 
Toegankelijk voor mensen binnen én buiten het vakgebied. 

Het platform (online en print) onderscheidt zich verder in beeldgebruik 
en zet topfotografen in om de verhalen een extra dimensie te geven. 

Gedreven door nieuwsgierigheid toont VG Visie de toekomst van de stad. 
Met persoonlijke verhalen van de mensen die daarin een hoofdrol spelen. 

Hoe denken zij, wat zijn hun doelen en hoe gaan zij die bereiken?

V G V I S I E . N L



P E R S O O N L I J K E  V E R H A L E N  O P 
H E T  S N I J V L A K  VA N  VA S T G O E D 

E N  O N D E R N E M E R S C H A P  VA N  M E N S E N 
D I E  M E T  H U N  V I S I E ,  D A A D K R A C H T 

E N  L E F  B E P A L E N D  Z I J N  V O O R 
D E  T O E K O M S T  VA N  D E  S TA D
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MEDIAKAART 2022
VG VISIE KALENDER

PLANNING VG VISIE

EDITIE WEEK DATUM   
Architectenweek (online)  WEEK 8  21 T/M 27 FEBRUARI
Eindhovense Vastgoedweek (online)  WEEK 12  21 T/M 27 MAART
Rotterdamse Vastgoedweek (online)  WEEK 16  18 T/M 24 APRIL
VG VISIE Zomereditie print & online  WEEK 21  23 T/M 29 MEI
Haagse Vastgoedweek (online)  WEEK 36  05 T/M 11 SEPTEMBER
Utrechtse Vastgoedweek (online)  WEEK 39  26 T/M 30 SEPTEMBER
Nijmegense Vastgoedweek (online)  WEEK 40  3 T/M 9 OKTOBER
Amsterdamse Vastgoed (online)  WEEK 43  24 T/M 30 OKTOBER
Almeerse Vastgoedweek (online)  WEEK 45  06 T/M 12 NOVEMBER
Leidse Vastgoedweek (online)  WEEK 47  21 T/M 27 NOVEMBER
Wintergasten print & online  WEEK 47  21 T/M 27 NOVEMBER

VERSCHIJNING
De VG Visie Nieuwsbrief verschijnt dagelijks om 9.00 uur (minimaal 40 x per jaar)
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BEREIK VG VISIE

BEREIK MAGAZINES

Van de oplage worden 5.400 magazines op naam verzonden naar abonnees en belangrijke stakeholders, 
waaronder de politieke en ambtelijke top, diverse Rijksafdelingen (Atelier Rijksbouwmeester, 

Rijksgebouwendienst), en de top-140 van colleges van b&w in Nederland, 
alle provincies (deputeerden en commissarissen van de Koning), retailers, retailketens en 

leden NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra), architecten, woningbouwcorporaties, makelaars OG, 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars, private én institutionele beleggers.

De totale oplage van de VG Specials in mei en november is 12.500 exemplaren. 
Op de Provada ontvang je de VG Visie producties als je de beurs verlaat

op 14, 15 en 16 juni in de RAI

BEREIK NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 39.500 vastgoedprofessionals 
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REDACTIEFORMAT MAGAZINES

VG VISIE SPECIALS VOOR DE PROVADA

Zomereditie. Vijf specials over Wonen, 
Retail, Kantoren,  Zorgvastgoed en 
Ondernemerschap
WEEK 21, 23 T/M 29 MEI 2022

REDACTIEFORMAT 

Vijf specials over de toekomst van wonen, winkelen, werken, ondernemerschap en zorgvast-
goed in relatie tot de stad, waarin alle visies, analyses, trends en verhalen samenkomen. 
Hoe geven we vorm aan de stad van morgen? En welke rol speelt vastgoed daarin? Publieke 
en private partijen staan samen voor de opgave om tot onderscheidende concepten voor 
stedelijke ontwikkeling te komen. Concepten die loskomen van de tekentafel en werkelijk tot 
productie worden gebracht. Time to market is daarbij essentieel, om bewoners en bedrijven 
duurzaam aan je stad te binden. Bij deze opgaven zijn veel partijen betrokken. Gemeenten 
moeten, veel sterker dan in het verleden, nadenken over het onderscheidend vermogen en 
de branding van hun stad. Hoe blijft een kleinere stad aantrekkelijk in het licht van de vaak 
grotere aantrekkingskracht van de grotere steden? In de specials van VG Visie komen de 
stakeholders aan het woord, betrokken beslissers, bestuurders en ondernemers. Zij maken 
analyses van de steden en delen hun visie in interviews en artikelen. Daarmee leveren zij 
een relevante bijdrage aan de branche-overschrijdende dialoog tussen stakeholders over de 
optimalisatie en de vitalisering van (binnen)steden, winkelcentra en de woonontwikkeling 
in een dynamische wereld. 
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REDACTIEFORMAT MAGAZINES

VG VISIE WINTERGASTEN 

Wintergasten – de verhaleneditie, 
WEEK 47, 21 T/M 27 NOVEMBER

STEDEN 

EINDHOVEN WEEK 12 
ROTTERDAM WEEK 16 
DEN HAAG WEEK 36
UTRECHT WEEK 39 
AMSTERDAM WEEK 43

REDACTIEFORMAT 

REDACTIEFORMAT ONLINE VASTGOEDWEKEN

Wintergasten is de verhaleneditie van VG Visie. In het magazine komen persoonlijke en 
zakelijke visie samen. Het zwaartepunt ligt op sterk inhoudelijk interviews aangevuld 
met enkele vaste rubrieken. De opzet van het interview is doorgaans een lopende 
tekst met daarin altijd informatie over het bedrijf, visie op de vastgoedmarkt en de rol 
van het bedrijf bij de uitdagingen op die markt. Daarnaast is ruimte voor specifieke 
thema’s, zoals de kansen, hindernissen of hartenkreten die het bedrijf graag onder 
de aandacht wil brengen. De artikelen onderscheiden zich in stijl, opzet en verrassende 
aanpak. Het geheel is een editie boordevol persoonlijke verhalen en visies van 
mensen die in steden het verschil maken met hun daadkracht, aanpak en lef. 
Alle coverwaardig en ondersteund door sterk beeld 

Met de focus op telkens een stad zet deze serie de uitdagingen en kansen op het 
gebied van wonen, werken, winkelen, mobiliteit en recreëren uiteen. Wat zijn de 
nieuwe vastgoedverhalen in een stad? Wat kenmerkt de stad qua denkwijze, 
ondernemerschap, creativiteit en vernieuwingsgezindheid? De inleidende verhalen 
beschrijven de uitdagingen voor de retail-, woon-en kantorenmarkt in de stad. 
Daarnaast komen toonaangevende ontwikkelaars, beleggers, adviseurs en 
ondernemers aan het woord. Zij schijnen hun licht niet alleen op omvang en omzet, 
maar ook op de visie, kwaliteit, merkkracht en de toekomst. Journalistiek stevige 
verhalen opgedeeld in categorieën, waarin ruimte is voor discussie en op project- 
en ambitieniveau een tekstuele verdieping plaatsvindt. Deze inspirerende beelden 
en verhalen brengen de stad tot leven. Gelezen door alle stakeholders van steden 
in Nederland. Inspiratie voor iedereen met hart voor de stad. We delen de verhalen via 
onze nieuwsbrief en LinkedIn. Elke dag gedurende één week publiceren we dagelijks 
een interview en/of podcast
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PODCASTS IN SERIE

FORMAT PODCASTS

In aansluiting op de printversies van de IN-serie maken publiceren een vijftal  
podcastgesprekken over de toekomst van de stad waarbij we een evenwichtige balans 
tussen publiek en private belangen creëren. 

EXPOSURE

We delen de podcasts via onze nieuwsbrief en via LinkedIn. Elke dag gedurende één 
week zenden om 8.00 uur een podcast interview uit. Deze podcast gesprekken zijn  
ook op Spotify te beluisteren. Daar vindt u nu de gehele Amsterdamse, Haagse en  
Eindhovense Vastgoedweek. Bij “zoeken” VG Visie intypen. Alle podcasts staan ook  
op onze website vgvisie.nl 

PODCAST STANDALONE

We kunnen voor u exposure met impact generen op een moment dat u dat wenst. Een 
kwalitatief inhoudelijke podcast met goede voorbereiding vooraf - een briefing over de 
inhoud en invalshoeken en eindresultaat. We verzorgen het gehele gesprek met de  
technische bewerking en leveren een kant en klaar product af. Exposure via onze  
nieuwsbrief (39.500 vastgoedprofessionals) en LinkedIn (15.000 relaties) en u kunt het 
via uw eigen kanalen inzetten als communicatiemiddel. 
€ 4.250,00 excl. btw en inclusief verspreiding nieuwsbrief & LinkedIn
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ONLINE EXPOSURE

EXTRA: 

Online exposure met een kwalitatief online interview. VG Visie staat altijd voor u klaar. 
Wij zijn alle werkdagen van het jaar open om met deze nieuwe service voor u exposure 
te generen. 

En Hoe! U bereikt met uw redactionele bijdrage 39.500 vastgoedprofessionals één 
op één en we kunnen het artikel publiceren via een link naar jullie eigen website 
waar de PDF van het artikel op staat. Zo gaat alle traffic naar jullie eigen website. 
Uiteraard kan het ook met de link vanuit de VG Visie website. 

Als er dus een urgente communicatie behoefte is kunnen we online en standalone 
via onze nieuwsbrief een sterk inhoudelijk artikel publiceren.

Dit artikel delen wij ook voor u op LinkedIn.com (15.000 vastgoedprofessionals) 
om zoveel mogelijk exposure te genereren. 

€ 4.250,00 excl. btw inclusief verspreiding VG Visie nieuwsbrief en LinkedIn.

- 105 -vg visie wintergasten wonen #23 - 2021 tekst Fabian takx beeld Marcel Krijger - vg visie wintergasten wonen #23 - 2021104 - 105 -

Van Omme & De GrOOt 
PrOjectOntwikkelaars 
en BOuwers is een echt 
rOtterDamse OnDerneminG, 
‘straiGht’, zakelijk 
én maatschaPPelijk 
BetrOkken. OnDanks 
een eerBieDwaarDiGe 
histOrie Van Bijna 
100 jaar, is het Vizier 
altijD tOekOmstGericht.

Guus 
De GrOOt

marcO 
DijkshOOrn

- 71 -vg visie wintergasten werken #23 - 2021 tekst Michiel Mastenbroek beeld Peter van aalst - vg visie wintergasten werken #23 - 202170 - 71 -

Het Delftse 
tecHnologiebeDrijf 
PHYsee Heeft met Hun 
sense-concePt voor 
kantoorgebouwen 
misscHien wel één van
De sleutels in HanDen 
voor Het beHalen van
De klimaatDoelen. 

ferDinanD graPPerHaus jr, 
willem kesteloo en sam 
anDers - alle Drie tu Delft 
alumni - zijn zo’n zeven 
jaar bezig met Hun beDrijf 
PHYsee. inmiDDels werken 
er circa vijftig mensen. 
we sPreken ferDinanD 
graPPerHaus jr. 

ferDinanD graPPerHaus jr

- 45 -vg visie wintergasten wonen #23 - 2021 tekst Kees de graaf beeld Marcel Krijger - vg visie wintergasten wonen #23 - 202144 - 45 -

Ronald 
van deR 
Waals 
geeft bij 
CbRe investment 
management 
als managing 
diReCtoR leiding 
aan de kantoRen- en 
WinkelpoRtefeuille.

Hoe kijkt 
Hij tegen de 
ontWikkeling 
van kantoRen, 
Winkels en andeRe 
funCties 
aan? Zijn 
vooRkeuR: de 
ontWikkeling 
van gemengde 
gebieden in steRke 
steden, WaaRin 
ook Wonen een 
belangRijke plek 
Heeft.



MEDIAKAART 2022
COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN

SPECIALE POSITIES

spread binnenkant cover   € 5.500
spread pagina 4 en 5 € 5.000
binnenkant cover € 4.250
achterpagina € 4.250
liggend blok onder voorwoord € 1.750
speciale posities * € 3.750

*      pagina naast voorwoord,  
inhoudsopgave, rechterpagina,  
column en binnenkant achterpagina

**    Alleen mogelijk in  
VG Visie Wintergasten

Alle prijzen in euro’s en exclusief BTW.

ADVERTENTIES

2/1 pagina (spread) € 4.950
1/1 pagina € 3.250
1/2 pagina € 1.950

REDACTIONELE CONTENT

Interview 2 pagina’s  € 2.500
Interview 4 pagina’s  € 3.950
Interview 6 pagina’s € 4.495
Interview 8 pagina’s € 4.895
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COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN

TARIEVEN NIEUWSBRIEF 

1E TOP POSITIE
Full banner € 500,- per plaatsing/week
  
2E TOP POSITIE
Full banner € 450,- per plaatsing/week

ANDERE MOGELIJKHEDEN
Advertorial € 500,- per plaatsing/week
Vacatureplaatsing € 200,- per plaatsing/week
Full banner, positie 1 € 5.000,- per jaar (225 plaatsingen)
Full banner, positie 2 € 4.500,- per jaar (225 plaatsingen)
Full banner, positie 3 € 4.000,- per jaar (225 plaatsingen)
Full banner, positie 4 € 3.750,- per jaar (225 plaatsingen)

!  Materiaal uiterlijk 5 werkdagen voor verschijning aanleveren.

TARIEVEN EVENTS

Voor sponsormogelijkheden 
op één van de events kan u contact 

met ons opnemen.
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AANLEVERSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VG VISIE SPECIALS & WINTERGASTEN
Formaat   210 x 275 mm
Papier binnenwerk 100 grams roman houtvrij
Papier omslag 300 grams MC
Afwerking Garenloos gebrocheerd
Uitvoering Full colour
Bladspiegel 1/1 210 x 275 mm
1/1 pagina aflopend 216 x 281 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Bladspiegel 2/1 420 x 281 mm
2/1 pagina aflopend  426 x 281 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Aanleveren            Als certified pdf naar info@vgvisie.nl
 
TECHNISCHE GEGEVENS IN SERIE
Formaat         190 x 255 mm
Papier binnenwerk   100 grams roman houtvrij
Papier omslag       300 grams MC
Afwerking  Garenloos gebrocheerd
Uitvoering  Full colour
Bladspiegel 1/1         190 x 255 mm
1/1 pagina aflopend   196 x 261 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Bladspiegel 2/1          380 x 261 mm
2/1 pagina aflopend   386 x 261 mm bruto formaat = inclusief 3 mm overvul rondom
Aanleveren                Als certified pdf naar info@vgvisie.nl
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AANLEVERSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS VG VISIE NIEUWSBRIEF
                                                  
 BANNER          FORMAAT
                                                                                        
Full size banner  468 x 60 pixels
Blockbuster        550 x 150 pixels
Large rectangle  336 x 280 pixels
                                                                      
Bestandstype    GIF, JPEG, HTML5
Zwaarte bestand  maximaal 49kb
Aanleveren   info@vgvisie.nl

! Materiaal uiterlijk 5 werkdagen voor verschijning aanleveren.
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ALGEMENE INFORMATIE

VG VISIE B.V.
info@vgvisie.nl
www.vgvisie.nl

UITGEVER: ERWIN ASSELMAN
06-5126 8407

erwin@vgvisie.nl

SALES MANAGER: ANOUK VAN DER POORT
06-2813 2817

anouk@vgvisie.nl


