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WaterForum is het platform met
het nieuws uit het hart van de watersector.
Een platform over watertechnologie,
waterbeheer, waterbouw en
waterbehandeling.
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WaterForum is een onafhankelijk platform voor nieuws uit het hart van de watersector. Een team van
ervaren waterjournalisten volgt actuele ontwikkelingen in de sector op de voet. Dankzij die ervaring is
het mogelijk nieuws te duiden en de lezers te voorzien van achtergronden. Daarnaast werken we met
toonaangevende columnisten uit de watersector zelf en we bieden ruimte aan relevante discussies.
Voor wie op de hoogte wil blijven van het nieuws in de watersector is WaterForum een ‘must’.

Doelgroep

Waarom adverteren? Wij adviseren u graag!

Het platform WaterForum richt zich op nieuws dat relevant is
voor ‘decision makers’ in de watersector. De lezers van WaterForum
werken bij drinkwaterbedrijven, waterschappen, industriële be
drijven, rioleringsbedrijven, watertechnologiebedrijven, ingenieurs
bureaus, kennisinstellingen, universiteiten, overheid en gemeenten.

Uit recent onderzoek (Ebiquity, 2019) naar de waarde van
adverteren in vakmedia blijkt dat printreclame voor veel
aandacht en voor positieve emotie zorgt. Er is een betere focus
en minder afleiding dan bij andere vormen van adverteren bij
de ontvanger en werkt daarom beter voor de lange termijn
en het opbouwen/onderhouden van een merk en imago.
Uiteraard zorgt de mix met online voor het bereik van de totale
doelgroep. Online publiciteit is meer voor directe response en
een “call-to-action”. Wij gaan graag met u in gesprek over de
verschillende mogelijkheden voor het vergroten/onderhouden
van uw naamsbekendheid, identiteit en autoriteit binnen de
watersector.

Bereik binnen de gehele watersector
In een branche waar techniek, innovatie, regelgeving, gezondheid
en milieu sterk aan verandering onderhevig zijn, biedt WaterForum
inzicht en informatie. Door de kwaliteit van de content bovenaan
te zetten wordt WaterForum zeer gewaardeerd in de gehele water
sector, van watertechnologie tot waterbeheer en van waterbouw
tot waterbehandeling. Daarnaast is de kracht van WaterForum het
crossmediale karakter van het platform. Bestaand uit:
• Een magazine (artikelen met diepgang).
• Een nieuwswebsite & nieuwsbrief (voor actuele nieuws).
• Een uitgebreide vacaturebank.
• Social media.
Via dit platform bereikt WaterForum de gehele watersector.

Op basis van de gegevens van onze abonnees
kunnen we vaststellen dat WaterForum het
volgende bereik heeft:
Doelgroep & bereik

WaterForum werkt met een doelgerichte verspreiding: alle ontvangers van het blad zijn abonnee of zijn geselecteerd als doelgroeppersoon. WaterForum werkt samen en is in contact met een groot
aantal (branche)organisaties, zoals Unie van Waterschappen, NWP,
Water Alliance, STOWA, Wetsus, easyFairs, RAI en Envaqua.

Algemene informatie over het vakblad
WaterForum is het vakblad voor de watersector.
Uitgegeven door:
AcquiMedia, Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht
Henk van der Brugge, henk@acquimedia.nl
Bladmanagement en advertentieverkoop:
AcquiMedia, Henno Ploeg, 0184 - 48 10 45
henno@waterforum.net
Hoofdredacteur:
Adriaan van Hooijdonk, redactie@waterforum.net
Verschijningsfrequentie:
7x per jaar, zowel in print als digitaal en wekelijkse nieuwsbrief
op woensdagochtend.
Oplage:
2.450 exemplaren in print. Daarnaast bereikt WaterForum
Magazine digitaal ruim 10.500 waterprofessionals.
Jaarabonnement:
e 49,95 ex BTW per jaar.
Website:
www.waterforum.net
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Waterschappen 29%
Rijkswaterstaat 12%
Gemeenten, provincies en
landelijke overheden 11%
Industrie 19%
Watertechnologie 11%
Ingenieursbureaus 8%
Riolering 5%
Overig 5%
(onder overig vallen: o.a. Drinkwater, Politiek, Kennisinstellingen)

Functies binnen doelgroep
Directie/management 26%
Beleids-/
Strategisch adviseur 21%
Bestuurder 10%
Project- &
procesleider/manager 13%
Inspecteur 5%
Milieudeskunidge/
technoloog 6%
(geo)hydroloog/Ecoloog 8%
Overig 11%
(onder overig vallen; o.a. Beheer & Onderhoud, Specialisten,
Consultant, Docent)

Verschijningsdata

Formaten

Nr

Verschijnt

Deadline

Thema

Bladspiegel

210 mm breed

297 mm hoog

1

5 mrt

15 febr

Aqua Nederland vakbeurs
& (water)innovaties

Zetspiegel

180 mm breed

261 mm hoog

2

16 april

29 mrt

Digitalisering water 4.0

1/1 pagina*

210 mm breed

297 mm hoog

3

28 mei

10 mei

Arbeidsmarkt

1/2 pagina liggend

180 mm breed

130 mm hoog

4

9 juli

21 juni

Stedelijk waterbeheer en
Riolering

1/2 pagina staand

90 mm breed

261 mm hoog

5

17 sept

30 aug

Waterbouw/GWW

1/4 pagina liggend

180 mm breed

65 mm hoog

6

29 okt

11 okt

Watertechnologie & Aquatech

1/4 pagina staand

90 mm breed

130 mm hoog

7

10 dec

22 nov

Waterkwaliteit

1/8 pagina

90 mm breed

65 mm hoog

WaterForum werkt niet met themanummers, maar er zal minimaal
1 hoofdartikel over de betreffende onderwerpen gaan. Daarnaast
beschrijven wij de actuele ontwikkelingen in de branche.

Aanleveren: bij voorkeur als Certified PDF.
* aflopende advertentie dient aangeleverd te worden in
bovenstaand formaat + 5 mm afloop rondom.

Beurzen en evenementen

Bedrijvenregister

Door covid-19 is er veel onzekerheid over het doorgaan van
beurzen en evenementen. WaterForum zal zeker een rol
spelen in de publiciteit rondom de beurzen en evenementen
in de watersector, zoals o.a. Aqua Nederland en Aquatech.
Op welke manier deze dan ook doorgang zullen vinden.

• 7x blokje met contactgegevens in het vakblad, print en
online.
• Online vermelding op website, met logo, contactgegevens.
• Plaatsing persberichten op site en op bedrijfspagina.
• Kosten e 895,- per jaar.
Voorbeeld:

Advertentietarieven
1x

4x

7x

1/1

e 1.795,-

e 1.575,-

1/2

e 1.095,-

e

945,-

e

845,-

1/4

e

695,-

e

625,-

e

575,-

x

e

475,-

1/8

x

e 1.400,-

• Alle advertenties zijn in full color.
• Tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd op aanlevering van
kant en klaar materiaal.
Editorial/Advertorial
Aangeleverd e 2.000,Geschreven door redacteur WaterForum e 2.500,Toeslag omslag 2, 3, 4
paginaprijs + 25%
Bijsluiters/meehechters op aanvraag
Digitale versie doorlinken naar uw website: e 95,- per link.
Hiermee verhoogt u de interactie met onze digitale lezers. Met één
klik belanden zij op een door u geselecteerde webpagina.

Online mogelijkheden WaterForum
Bereik

Extra optie: Social media l

ft

De website heeft maandelijks meer dan 20.000 unieke bezoekers*.
De wekelijkse nieuwsbrief (iedere woensdag) gaat naar meer dan
10.500 abonnees, die zichzelf hebben aangemeld, en heeft een
openingsrate van 45-55%**. Bij inschrijving van de nieuwsbrief
krijgen wij informatie over de sector en functie waarin de abonnee
werkzaam is. Daarom hebben wij een duidelijk profiel van onze
abonnees. Het vakblad heeft een oplage van 2.450 print exemplaren
en 10.500 digitale abonnees. Via LinkedIn, Facebook en Twitter
bereiken onze berichten meer dan 10.000 personen per maand.

LinkedIn, Facebook en Twitter maken ook onderdeel uit van het
platform WaterForum. We kunnen uw vacature extra promoten via
deze kanalen. Doordat wij investeren in advertentiebudget op deze
kanalen bereiken we zo gemiddeld nog eens meer dan 10.000
personen binnen de doelgroep. Voor een meerprijs van slechts
€ 155,- per maand staat de vacature dus ook op de social
mediakanalen. Een vacature op de website, in de nieuwsbrief en
op de social media is € 650,- per plaatsing.
Bij meerdere plaatsingen per jaar bieden wij een korting aan op
ons reguliere tarief. Zo kunt u credits kopen vanaf 5 plaatsingen
per jaar. Offerte op aanvraag.

Website

1

Werkgeversprofiel
Naast het plaatsen van vacatures (functies) biedt WaterForum u
ook de gelegenheid om uw bedrijf als werkgever te presenteren via
een werkgeversprofiel. Vertel wie u bent als werkgever en waarom
iemand voor u moet kiezen bij het zoeken naar of wisselen van een
baan in de watersector. Om goed personeel aan te trekken is het
belangrijk dat je als bedrijf uitstraalt dat je een menselijke en prettige
organisatie bent om binnen te werken, die veel mogelijkheden
biedt voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

2

5

Nieuwsbrief

3

Banner in de nieuwsbrief, formaat 750 x 250 px
Nieuwsbrief, wekelijkse verzending naar meer dan 10.500
abonnees.

4
Banner op de website
* Bron: Google Analytics ** Bron: Mailchimp Reports

1
2
3

4

5

Een werkgeversprofiel bestaat uit:
• 1/1 pagina advertentie in het magazine.
• Jaar lang profiel op de vacaturewebsite.
• 1 gratis vacatureplaatsing.
• Kosten e 1.995,-.

Header positie e 750,- per maand (728x90 px)
Body 1 positie e 495,- per maand (728x90 px)
Body 2 positie e 395,- per maand (728x90 px)
(tarief meerdere maanden op aanvraag)
Sidebar positie (360x90 px)
per maand

per 6 maanden

per 12 maanden

e 295,-

e 1.350,-

e 2.395,-

1x

3x

9x

e 325,-

e 825,-

e 1.995,-

Exclusief “topbanner” banner bovenaan de nieuwsbrief
• Formaat 750 x 250 px.
• Kosten e 595,- per plaatsing.
Advertorial in de nieuwsbrief
• Max 500 woorden, waarvan ca. 50 intro.
• 1 afbeelding.
• Weblink.
• Kosten e 545,- per plaatsing.

Vacature plaatsen

Een vacature plaatsing op de website van WaterForum en in de
nieuwsbrief is € 495,- per plaatsing. Daarvoor staat de vacature
maximaal 60 dagen op de website en gaat deze 2-4 keer mee in
de wekelijkse nieuwsbrief.

Vrijblijvend publiciteitsadvies?
Neem contact op met Henno Ploeg, Projectmanager WaterForum
henno@waterforum.net of via 0184 - 48 10 45
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