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CROSSMEDIALE FORMULE HET TIJDSCHRIFT VOOR DE POLITIE
Het Tijdschrift voor de Politie wil online en offline informeren en opiniëren door het bieden van praktisch
bruikbare en toegankelijke vakinformatie. Het Tijdschrift voor de Politie selecteert relevant onderzoek,
duidt de resultaten en maakt deze inzichtelijk voor de doelgroep. Het Tijdschrift voor de Politie biedt een
podium om vrijmoedig te spreken, meningen te uiten en stimuleert zo het debat rondom veiligheid vanuit
de wens om te komen tot een betere politiepraktijk.
Het Tijdschrift voor de Politie richt zich op een breed publiek van leidinggevenden en hoger opgeleiden
binnen de Nederlandse politie en haar partners (bijzondere opsporingsdiensten, gemeenten, provincies,
Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, Koninklijke Marechaussee, GHOR, brandweer, reclassering,
gevangeniswezen, Politieacademie en wetenschappers in het veiligheidsdomein). De kennisbehoefte van
de (toekomstige) beslissers binnen de politie en haar partners is maatgevend voor de inhoud. Het Tijdschrift
voor de Politie; om over na te denken.

EVENTS
Het Tijdschrift voor de Politie organiseert meerdere congressen en events waar high involved beslissers en
beïnvloeders als bezoeker komen. We bieden verschillende sponsormogelijkheden, variërend van o.a. het
geven van workshops, het leveren van keynote sprekers en het aanwezig zijn met een standruimte. Voor
meer informatie over de onderwerpen en de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen.
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4x per jaar
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* 4 Thema: Rijker Verantwoorden: veranderende verhoudingen
		
* Special: Modernisering Wetboek van Strafvordering
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Wij voorzien u graag van een media-advies op maat.
I.S.-Acquisitie VOF | Sneeuwbalstraat 68, | 2565 WC Den Haag | Mevr. I. Schaddelee-Pesch
tel.: (06) 23700323 | e-mail: info@is-acquisitie.com
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FULL COLOUR ADVERTENTIETARIEVEN
(alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)
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ZETSPIEGEL

STAAND

LIGGEND

1/1

180 X 240 mm

nvt

Annuleringstermijn:
Annuleringskosten:

1 maand voor verschijning
na annuleringstermijn 25%

FORMATEN
Bladspiegel			 210 x 280 mm
1/1 pagina				
aflopend 220 x 290 mm *
* incl. 5 mm afloop rondom, snijtekens op bladspiegel.

1/2

88 X 240 mm 180 X 118 mm

1/4

88 X 118 mm 180 X 57 mm

TOESLAGEN
Omslag 2 en 3		
Omslag 4			

+15%
+20%

Bijsluiter max. 20 gram	€ 2.660 + € 350 productiekosten
Bijsluiter > 20 gram		 Op aanvraag
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ONLINE ADVERTEREN OP WWW.WEBSITEVOORDEPOLITIE.NL

WEBSITE
AFMETING IN PIXELS
PRIJS PER MAAND

LARGE
RECTANGLE
HOMEPAGE

FULL
BANNER

336 x 280

468 x 60

€ 325

€ 495

www.websitevoordepolitie.nl
Het tarief van een vacatureplaatsing op de site www.websitevoordepolitie.nl is € 360,– voor 4 weken.

WWW.VEILIGHEIDSALMANAKKEN.SDU.NL/VEILIGHEID/

WEBSITE
AFMETING IN PIXELS
PRIJS PER MAAND

LARGE
RECTANGLE
HOMEPAGE

SKY SCRAPER
HOMEPAGE

336 x 280

120 x 600

€ 395

€ 395

DIVERSE KOSTEN
Bij geen reproklaar materiaal worden technische kosten doorberekend (minimaal € 85,–).
Compleet opgemaakt digitaal materiaal conform onze specificaties: geen technische kosten.
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ONLINE

ARTIKELEN T VDP
Omslagverhaal

LOKALE
FOCUS
GEVRAAGD:
RECHERCHEURS MET

De wijkagent is lang gezien als de beste oplossing om buurten ordelijk te houden. Maar intussen
bloeit de drugscriminaliteit ook in -op het oogordelijke wijken. Er is een andere aanpak nodig
van lokaal politiewerk.

Tekst: Pieter Tops • Illustratie: Fier Media

Zijn wij anders?

EVENTS

is de titel van een
boek dat in 2010 verscheen. Waarom heeft
Nederland in tegenstelling tot landen als
Frankrijk en Engeland nauwelijks grootschalige etnische rellen gekend, was de vraag die
het boek wilde beantwoorden. De auteurs,
onder leiding van Otto Adang, maakten er
een gedegen studie van. Een aantal factoren
droeg volgens hen bij aan de afwezigheid van
die etnische rellen. Eén daarvan was de sterk
ontwikkelde verzorgingsstaat in Nederland.

Wijkagent belangrijk
Maar in politiekringen bleef toch vooral een
andere conclusie hangen: de belangrijke rol die
wijkagenten speelden in het voorkomen van

12

Over de auteur
Pieter Tops is hoogleraar Bestuurskunde,
Universiteit Tilburg en
lector Politie en openbaar bestuur aan de
Politieacademie. van
der Torre is lector Gebiedsgebonden politie
aan de PA en onderzoeker bij Lokale Zaken.
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GESPOT
ADVERTORIALS

GESPOT
VOLECTE DIPSANT

VOLECTE DIPSANT

Dem renis sit prem amus sunt volessit res dellaborro volecte
dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia
peliquam, custistio. Na Dem renis sit prem amus sunt volessit res
dellaborro volecte dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia peliquam, custistio. Nam untenda ndebis dolorum sam
fugia dit, sint veles dolorion perit, cum harument aut acidundam et
liquissi volest, am, aut verae et possint reium qui .

Dem renis sit prem amus sunt volessit res dellaborro volecte
dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia
peliquam, custistio. Na Dem renis sit prem amus sunt volessit res
dellaborro volecte dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia peliquam, custistio. Nam untenda ndebis dolorum sam
fugia dit, sint veles dolorion perit, cum harument aut acidundam et
liquissi volest, am, aut verae et possint reium qui disque paribusa
nonsequ iatur, as nos mo tempernaodit, nos eris in pore corerat
atenissequia. m untenda ndebis dolorum sam fugia dit.

Oersterk

Prijs, www.tekoop.nl

Sportieve cursus

Prijs, www.tekoop.nl

VOLECTE DIPSANT

Beter zien
Dem renis sit prem amus sunt volessit res dellaborro volecte
dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia
peliquam, custistio. Na Dem renis sit prem amus sunt volessit res
dellaborro volecte dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia peliquam, custistio. Nam untenda ndebis dolorum sam
fugia dit, sint veles dolorion perit, cum harument aut acidundam et
liquissi volest, am, aut verae et possint reium qui disque paribusa
nonsequ iatur, as nos mo tempernaodit, nos eris in pore corerat
atenissequia. m untenda ndebis dolorum sam fugia dit.
VOLECTE DIPSANT

Boek vol oefeningen

Prijs, www.tekoop.nl

Dem renis sit prem amus sunt volessit res dellaborro volecte
dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia
peliquam, custistio. Na Dem renis sit prem amus sunt volessit res
dellaborro volecte dipsant. Bit laborem olupide liatus. Cest, odis alibus aliquia peliquam, custistio. Nam untenda ndebis dolorum sam
fugia dit, sint veles dolorion perit, cum harument aut acidundam et
liquissi volest, am, aut verae et possint reium qui disque paribusa
nonsequ iatur, as nos mo tempernaodit, nos eris in pore corerat
atenissequia. m untenda ndebis dolorum sam fugia dit.
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Prijs, www.tekoop.nl
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Het is ook mogelijk om een inhoudelijk artikel te plaatsen in de vorm van een ingezonden mededeling.
Deze vorm van content branding bieden wij u aan inclusief opmaak.
Een uitstekende manier om uw kennis, advies of dienst te delen waarbij u te allen tijde de regie van de
boodschap in eigen handen houdt.
Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.
Gompel&Svacina bv
Nationalestraat 111
B-2000 Antwerpen
gompel-svacina.eu
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