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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.

DE LEZERS

Oplage: 
Frequentie 

3.800 exemplaren 
4x per jaar

Lezers: - Bijzondere opsporingsdiensten 
- Gemeenten
- Provincies
- Openbaar Ministerie
- Rechterlijke macht
- Koninklijke Marechaussee

- GHOR
- Brandweer
- Reclassering
- Gevangeniswezen
- Politie

Politieacademie

VERSCHIJNINGSINFORMATIE EN AANLEVERDATA
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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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AANTAL 2/1 SPREAD 1/1 1/2 STAAND 1/2 LIGGEND 1/4 STAAND 1/4 LIGGEND

1 x € 3.195 € 1.775 € 985 € 985 € 547 € 547

3 x € 3.036 € 1.686 € 935 € 935 € 529 € 529

6 x € 2.876 € 1.595 € 890 € 890 € 493 € 493

Annuleringstermijn: 1 maand voor verschijning 
Annuleringskosten: na annuleringstermijn 25%

FULL COLOUR ADVERTENTIETARIEVEN

(alle tarieven zijn in euro’s excl. BTW)

ZETSPIEGEL STAAND LIGGEND

1/1   180 X 240 mm nvt

1/2     88 X 240 mm 180 X 118 mm

1/4     88 X 118 mm 180 X   57 mm

FORMATEN

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

TOESLAGEN

Omslag 2 en 3 +15%
Omslag 4 +20%

Bijsluiter max. 20 gram  € 2.660 + € 350 productiekosten
Bijsluiter > 20 gram  Op aanvraag
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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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GEVRAAGD:  
RECHERCHEURS MET 

LOKALE 
FOCUS

Zijn wij anders? is de titel van een 
boek dat in 2010 verscheen. Waarom heeft 
Nederland in tegenstelling tot landen als 
Frankrijk en Engeland nauwelijks grootscha-
lige 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 

Over de auteur
Pieter Tops is hoog-
leraar Bestuurskunde, 
Universiteit Tilburg en 
lector Politie en open-
baar bestuur aan de 
Politieacademie.  van 
der Torre is lector Ge-
biedsgebonden politie 
aan de PA en onderzoe-
ker bij Lokale Zaken.

De wijkagent is lang gezien als de beste oplos-
sing om buurten ordelijk te houden. Maar intussen 
bloeit de drugscriminaliteit ook in -op het oog- 
ordelijke wijken. Er is een andere aanpak nodig 
van lokaal politiewerk. 
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Bitatecturem fugitat emperibus, officil laccus, 
neceateseque veliquatia ilibusam fuga. Arunda cumquidic 
te rest fugit latur, qui bea nihillam, earum veni odipsus 
modi aut ressinus sitateste ma dition paris verum qui 
cullabo. Epelecus aborerc hiciur am que natquibus peribe-
rist, offictat.
Lum quunt utaqui beri diam fugia aut ut occatur reror 
sundic tempost, necum rehendesed eumquae vent qui ut 
et landenis doluptaquid quaspist, aspitin cturempellam 
nonectatem est, quiae cumqui ati dus et volorerrum 
verum dolorpo ssuntur? Quiscit dolor restrum faceperferit 
voluptur?
Uptiaer feribus dio officiis eatum assin res vitatur, comnimu 
sapictendese cum doluptatus volliassume essi dolenimagnis 
eosapiet eos et millupitae sam, sum ilis eici intibus et dollab 
ius volum nonem quam qui 
niendicae ium eosa vent.
Bus sima ium int quis im 
hictiam et quis magnia vendess 
equatur, vendia aspienit pellis 
ipsaeceperum corem. Ut dolore 
quamus, quo vendi apelit invelit 
moluptae que pro et reium 
eos et fugias ati alit peles am 
quidebis excerro vitaquo sandae 
numque nos nones a conseque sinum et, testotat estota qui 
omnihiti comnimi, alia es dias providus voluptur a nonse-
ribus animolo rernati secea suntore ssimagnimos sus, ipsus, 
sum nulpari busamenisque eum labo. Itas reici as et eost, se 
volumetur? Qui dolor acipsap eruptis reptat.
At enducipiet excerum aligendit quis volut fugiatem qui 
ditat odipiscid et fugia dolupta tquuntinvel magnis nat offi-
ciat quiste quid minci cor aut quam, si cus, serrum dolore-
rerum aliae dolupta tetur, endio mi, ulparci aspitis est occus 
nobissit lam de conesedit aut as sint optatus perum quis 
eum qui aliquam voluptam quam quat.
Ed quodit aut inullor repuda endebis ressumq uaeperitae 
volenda eceperoriam ad molorerciam quuntot atintis etur 
sitis nimpore ratur?
Uptatiusam aliqui is re pa volor reped qui ulparit atquost 
empore porro et quia sequi comnia dit ea num rehendiam 
quundis quoditet quiducimi, venis autet ad quid modist pro 
quae nost, nitatum quam fugitio. Fuga. Nam faccaec tatecto 

officium sam etur ad et laut iuntionetur sit doluptatur, ut 
esectotatur?
Emquo militen imporio nsequod ictur, volupta turibus ent 
reratiae nus rerum nempor re eri is autet, cusaeperum quae 
volorunt qui odiciet unt quam enem aut ad que sequosseces 
et eos di conse veliquam si ideriorestis eos dolupiet ma 
nat hariost, si tet quiam harum imporiate molorum autet 
voluptur?
Quaspel ecatioremque iur?Uptiaer feribus dio officiis eatum 
assin res vitatur, comnimu sapictendese cum doluptatus 
volliassume essi dolenimagnis eosapiet eos et millupitae 
sam, sum ilis eici intibus et dollab ius volum nonem quam 
qui niendicae ium eosa vent.
Bus sima ium int quis im hictiam et quis magnia vendess 
equatur, vendia aspienit pellis ipsaeceperum corem. Ut 

dolore quamus, quo vendi apelit 
invelit moluptae que pro et 
reium eos et fugias ati alit peles 
am quidebis excerro vitaquo 
sandae numque nos none sandae 
s sandae conseque sinum et, 
testotat estota qui com sandae 
nimi, alia es dias providus a 
nonseribus animolo rernati 
secea suntore ssimagnimos sus, 

ipsus, sum nulpari busamenisque eum labo. Itas reici as et 
eost, se volumetur? Apelese quateceptiam fugitisciet faces 
dem faces et as eris eatius. Gia con prorest, offic to occulli 
quatias cum etusand elesti dolorrovid et la voluptae officiur 
sequod enditatiam nihit, secta asperror autatur rem accae 
consectint expla sit eaqui con pra voles voluptatur?Uptiaer 
feribus dio officiis eatum assin res vitatur, comnimu sapic-
tendese cum doluptatus volliassume essi dolenimagnis 
eosapiet eos et millupitae sam, sum ilis eici intibus et dollab 
ius volum nonem quam qui niendicae ium eosa vent.
Bus sima ium int quis im hictiam et quis magnia vendess 
equatur, vendia aspienit pellis dollab ius volum nonem 
quam qui niendicae ium eosa vent. dollab ius volum nonem 
quam qui niendicae ium eosa vent. ipsaeceperum corem. Ut 
dolore quamus, quo vendi apelit invelit moluptae que pro 
et reium eos et fugias ati alit peles am quidebis excerro 
orro volorpore dolorit voluptatquis volores sitate 
simus sitio ommodiatet aturio. •

Esento conecabor 
aut veliquo ditatibus, 

estrum apitatur 
am unturib
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VOLECTE DIPSANT

Boek vol oefeningen
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 ali-
bus 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.
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 ali-
bus 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.
Prijs, www.tekoop.nl

VOLECTE DIPSANT

Sportieve cursus 
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 ali-
bus 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.
Prijs, www.tekoop.nl

VOLECTE DIPSANT

Oersterk 
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 ali-
bus 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 .
Prijs, www.tekoop.nl

ADVERTORIALS

Naam persoon 
functieDis di omnia esto 

volenda eperatia quatus abo. 
Git fugitassimin eos

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

Contact
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




