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Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is een 

toonaangevend onafhankelijk vakblad op het gebied van Human 

Resource Development en richt zich op diegenen die zich 

individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en 

geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot 

werk, opleiden, trainen, leren en presteren. Bedient een groot 

netwerk van bevlogen professionals, waarbij het actief stimuleren 

van groei en ontwikkeling in het vakgebied voorop staat. Het 

vakblad is daarbij ook een klankbord voor bedrijven, wetenschap 

en overheid op zowel nationaal als internationaal niveau.
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Leren: van onbewust naar bewust - 
Robert-Jan Simons

Wat nou werkenergie? - 
Cristel van de Ven

Tijdschrift voor O
ntw

ikkeling in O
rganisaties 

Aandacht jaargang 9  nr 4  - decem
ber  2019t +31 85 016 13 00

contact@wagner.nl

wagner.nl/coachopleiding

Psychologie 
van de 
veranderende
mens

Coachopleiding Post-HBO

26 maart 2020, Bakkeveen

16 april 2020, Amsterdam

Startdata

Advisory & Development  |  Graduate School  |  Life Long Learning

omslag_TVOO_december_2019_2.indd   1 19-11-19   09:49

Kloosterhof Neer B.V.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Eric Vullers

Eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  10

Frequentie: 4 uitgaven per jaar

Doelgroep:   Abonnees op het Tijdschrift voor Ontwik-

keling in Organisaties en leden van de be-

roepsvereniging NVO2 en NOBTRA. Trainers, 

instructeurs, opleiders, coaches, begeleiders: 

Uitvoerders van groepsgebonden en 

individuele leer- en ontwikkelinterventies. 

Opleiding- en leermiddelenontwikkelaars: 

Ontwerpers en ontwikkelaars van ontwik-

kelinterventies. Opleiding- en ontwikkelings-

adviseurs: Adviseurs van leer- en ontwikke-

linterventies. HRD consultants, leeradviseurs, 

beleidsmedewerkers. Ontwikkelaars van 

visies en strategieën leren en ontwikkelen 

binnen de organisatiecontext. Managers en 

professionals met interesse in HR(D).

Technische gegevens
Uitvoering:  Full colour

  170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina) 

  150 x 95 mm (1/2 liggend) 

  70 x 200 mm (1/2 staand)

*excl. 21% btw  

  

Tarieven*
Formaat:   Prijs:

1/1 pagina   € 495,-

1/2 pagina   € 325,-

Insert   € 795,-

Toeslag omslagpagina 2/4 € 185,-

Toeslag omslagpagina 3 € 125,-

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend. 

Informeer naar de mogelijkheden!

 

Bereik
Papieren oplage:  800

Het TvOO is online beschikbaar op het platform 

www.ProfessioneelBegeleiden.nl. 

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:

• Alle leden (5500+) van de beroepsverenigingen NOLOC, NVO2, 

NOBTRA, ICF Netherlands, NVTA, VITA, NVE hebben vrij toegang tot 

alle content

• Ruim 35 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een 

IP abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben

• Het platform heeft 40.000 unieke gebruikers die specifieke content 

(tegen betaling) downloaden 

Belangrijke data
Editie: Thema: Aanleverdatum:      Verschijningsdatum:

2020-01 Conflict 5 februari            3 maart

2020-02 Pret 6 mei           2 juni

2020-03 Toekomst 5 augustus          1 september

2020-04 Taal 4 november 1 december

Website:  
www.tvoo.nl 

Twitter:   
www.twitter.com/tvoomag


