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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 2  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



MEDIAKAART 2023

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

Claire Janssen, Dolmans 
Landscaping Group

Ronald Huikeshoven, AM

Oindrila Ghosh, Physee

Jeannell Hermsen, 
Boutique Makelaar

Jeroen Lokerse, Cushman & WakefieldJordy Kleemans, NVM Business

Joost Claessens, Gorillas

Tessa Bakker, Gerardine Cohnen 
& Nina Rook, B. Amsterdam

Michel Boersma en 
Paul Silderhuis, 

Miele Laundry Boutique

Hans Meurs & Eva Hekkenberg, VORM
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VG VISIE KALENDER

PLANNING VG VISIE

EDITIE WEEK
Tilburgse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 10
Architectenweek (online)  WEEK 11
Groningse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 13
Eindhovense Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 16
Almeerse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 18 
Rotterdamse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 19
Den Bosch Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 20
VG VISIE Zomer (magazine & online, 4 specials)  WEEK 21 
Arnhemse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 22

EDITIE WEEK
Bredase Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 37
Nijmeegse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 38
Utrechtse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 40
Amersfoortse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 42
Amsterdamse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 43 
Haarlemmermeerse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 44
Apeldoornse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 45
Haagse Vastgoedweek (online+podcast)  WEEK 46  
VG VISIE Wintergasten (magazine & online, 2 specials) WEEK 47 

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 13, 14 en 15 juni 2023 in de RAI

BEREIK NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 25.000 vastgoedprofessionals 
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REDACTIEFORMAT MAGAZINES

VG VISIE SPECIALS VOOR DE PROVADA

Zomereditie. Vijf specials over Wonen, 
Retail, Kantoren,  Zorgvastgoed en 
Ondernemerschap
22 T/M 28 MEI 2023

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, 
20 T/M 26 NOVEMBER

STEDEN 

TILBURGSE VASTGOEDWEEK, WEEK 10
ARCHITECTENWEEK, WEEK 11
GRONINGSE VASTGOEDWEEK, WEEK 13
EINDHOVENSE VASTGOEDWEEK, WEEK 16
ALMEERSE VASTGOEDWEEK, WEEK 18 
ROTTERDAMSE VASTGOEDWEEK, WEEK 19
DEN BOSCH VASTGOEDWEEK, WEEK 20
ARNHEMSE VASTGOEDWEEK, WEEK 22
BREDASE VASTGOEDWEEK, WEEK 37
NIJMEEGSE VASTGOEDWEEK, WEEK 38
UTRECHTSE VASTGOEDWEEK, WEEK 40
AMERSFOORTSE VASTGOEDWEEK, WEEK 42
AMSTERDAMSE VASTGOEDWEEK, WEEK 43 
HAARLEMMERMEERSE VASTGOEDWEEK, WEEK 44
APELDOORNSE VASTGOEDWEEK, WEEK 45
HAAGSE VASTGOEDWEEK, WEEK 46  

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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VG VISIE PODCAST

INTERESSANTE GESPREKKEN 
OVER VASTGOED

Podcasts zijn razend populair. Vandaar dat 
ook wij als VG Visie een eigen kanaal hebben 
ingericht. Inmiddels zijn we 70 podcasts verder 
met daarin waardevolle gesprekken met tal van 
vastgoedprofessionals. Ook u kunt uw ideeën en 
visie met ons delen via deze podcast. Daarmee 
creëert u impactvolle exposure die te beluisteren 
is op ieder gewenst moment. 

Om de kwaliteit te waarborgen, bereiden we 
de podcastgesprekken inhoudelijk goed voor, 
onder andere met een briefing over de gewenste 
inhoud, invalshoeken en het eindresultaat. We 
verzorgen het gehele traject met de technische 
bewerking en leveren vervolgens een kant en 
klaar product af. De podcast wordt gepubliceerd 
op Spotify en Soundcloud onder de naam  
VG Visie. De podcastgesprekken zijn ook op 
vgvisie.nl te beluisteren.

MEDIAWAARDE 

De podcast levert u mediawaarde op. Behalve 
het inhoudelijke gesprek zelf, wordt de podcast 
aangekondigd in onze nieuwsbrief. Deze heeft 

een bereik van 25.000 vastgoedprofessionals. 
Ook plaatsen wij deze aankondiging als post op  
LinkedIn (16.000 relaties). Als deelnemer ont-
vangt u van ons een social media toolkit waarin 
een linkje naar spotify en een affiche met een 
beeld en bedrijfsinformatie zijn opgenomen. Dat 
maakt het voor u heel eenvoudig het podcastge-
sprek via uw eigen kanalen te publiceren.

PODCAST HOST ROELOF HEMMEN

VG Visie werkt al jaren samen met Roelof  
Hemmen als interviewer en nu ook als host 
van alle VG Visie podcastgesprekken. Na een 
voorbereidend gesprek stellen wij een briefing op 
met de gespreksonderwerpen. Roelof Hemmen 
neemt vervolgens met u de podcast op. Dit kan 
bij u op kantoor of in onderling overleg op een 
andere locatie. 

Roelof Hemmen is op dit moment vaste sidekick 
in het programma Jinek. Hij is ook bekend als 
presentator van BNR’s Big Five, als newsanchor 
van de 538 Ochtendshow met Frank Dane en als 
één van de anchors van het RTL Nieuws. 

Prijs: € 4.450,00 (excl. btw – incl. 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 25.000 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 (16.000 vastgoedprofessionals) 
om zoveel mogelijk exposure te genereren. 

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

37 tekst Martijn van Leeuwen fotografie Marcel Krijger - VG VISIE zomEr werken #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr werken

wat dit met de 
mens doet

36

Bij alles wat we 
bedenken vragen 

we ons af 

57tekst Kees de Graaf fotografie Marcel Krijger VGvisie winterGasten WONEN #25/2022

Het is bijzonder om de ontwikkeling van ontwikkelaar 
3W real estate te volgen. De van oorsprong gedelegeerde 
opdrachtgever - ontwikkelend in opdracht van anderen 
- draait de laatste tijd steeds meer zelf aan de knoppen. 
De samenwerking met investeerder AT Capital geeft nu 
mogelijkheden om zelf posities in te nemen. 
Jaco Meuwissen legt uit welke kansen dit biedt in 
het veld van stedelijke gebiedsontwikkeling.

#25/2022 WONEN VGvisie winterGasten

Fotobijschrift

3w breidt 
slagkracht
in de stad uit

56

25tekst Peter van Woensel Kooy fotografie Marcel Krijger VGvisie winterGasten RETAIL #25/2022

Behalve een rondleiding door het fonkelnieuwe, 
imposante hoofdkantoor van Just Eat Takeaway.
com aan de Piet Heinkade te Amsterdam, krijgen 
we hier alles te horen over de nieuwste propositie 
van het platform dat 680.000 partners in 22 landen 
verbindt: de ‘Thuisbezorgd Pay Card’. Interessant voor 
kantoorpartijen, eigenaren en cateraars.

#25/2022 RETAIL VGvisie winterGasten

Fotobijschrift

thuisbezorgd Pay 
verovert harten 
werknemers met 
‘eet tegoed’ 

24

imad Qutob
senior Director 
Just eat 
takeaway.com for business 
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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 ZOMER 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
 
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

OFFICE MANAGER: TESSA VOGELZANG
tessa@vgvisie.nl


