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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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Te weinig tijd om zelf in het enorme aanbod opleidingen te duiken?

Kijk gewoon of de aanbieder Cedeo-erkend is!

K.P. van der Mandelelaan 41a, Rotterdam     Postbus 701, 3000 AS  Rotterdam     T. 010 - 201 42 22     www.cedeo.eu    info@cedeo.nl
* Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor organisaties actief op het gebied van de human resources improvement. Cedeo verleent en registreert het keurmerk ‘Cedeo-erkend’.

Het vinden van de beste opleiding, training of andere HR-dienst kan zoveel sneller en makkelijker! Beperk het zoeken tot 

aanbieders met een Cedeo-erkenning. Dan weet u zeker dat minimaal 80 procent van hun klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’  

is over de kwaliteit en de dienstverlening. Én dat het klanttevredenheidsonderzoek, waarop de erkenning is gebaseerd, niet 

langer dan twee jaar oud is. Cedeo voert dit uit onder inkopers en opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, de overheid en de 

non-profitsector. Dus onder collega’s van u. Zijn die tevreden over een bepaalde opleider? U vindt het snel op www.cedeo.eu 
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Kloosterhof Neer B.V.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Jorg Winkelmolen

jorg@kloosterhof.nl | 0475-597152

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  8

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 (6000+) van de beroepsverenigingen NOLOC, StiR, NVO2, 

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

alle content

• Ruim 30 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een 

IP abonnement waardoor het hele netwerk van deze organisatie 

toegang heeft tot de content

• Het platform wordt op jaarbasis door 600.000 mensen bezocht. 

Deze zijn verantwoordelijk voor 70.000+ downloads.

Belangrijke data
Editie: Thema: Aanleverdatum:      Verschijningsdatum:

2018-01 Stilte 6 februari            6 maart

2018-02 Kunst 8 mei           5 juni

2018-03 Robots 7 augustus          4 september

2018-04 De wereld 6 november 4 december

Website:  
www.tvoo.nl 

Twitter:   
www.twitter.com/tvoomag

http://www.ProfessioneelBegeleiden.nl
https://www.professioneelbegeleiden.nl/ip-toegang

