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Kennisdelen over
afvalbeheer,
het nieuwe relatiebeheer

in De bijlage, gelezen door
51.341 zakelijke eindgebruikers
om uw kennis over
Afvalbeheer
mee te delen
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onze doelgroep

Onze doelgroep
In de afgelopen jaren bezochten 15.000 to 20.000 zakelijke eindgebruikers de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.
Organisator HoLaPress Communicatie heeft dit unieke
bezoekersbestand aangevuld met abonnees van het Faci-

Úw relaties!

litair Journaal, volgers van social media en andere belangstellenden. Dat resulteerde in een doelgroep van meer dan
50.000 zakelijke eindgebruikers, verdeeld over tienduizenden organisaties in het bedrijfsleven, de zorgsector, het
onderwijs en de overheid.

Op het gebied van Afvalbeheer heeft

Uw medewerking aan de bijlage Afvalbeheer brengt u rechtstreeks in contact

u veel kennis voor zakelijke eindge-

met ruim 50.000 zakelijke eindgebruikers. Dit zijn de professionals die beslissen

bruikers te delen. Met onze directe

nisatie.

benadering deelt u deze optimaal.

of adviseren over de aankoop van uw producten en/of diensten voor hun orga-

De bijlage Afvalbeheer verschijnt tenminste ieder kwartaal en informeert onze
doelgroep en uw relatie over uiteenlopende actuele onderwerpen. Heldere communicatie voor de zakelijke eindgebruiker, die op zoek is naar kennis en informatie
over datgene wat uw specialisatie is. Communicatie waaraan u een belangrijke
bijdrage kunt leveren.
Met een sterk redactioneel openingsartikel zet de redactie de toon, waardoor
er voor u een professioneel platform ontstaat om uw specifieke kennis op het
gebied van Afvalbeheer te delen met meer dan 50.000 zakelijke eindgebruikers.
U weet immers het beste wat u uw (toekomstige) relaties wil vertellen. U kent uw
markt het beste. Wij ondersteunen u door de juiste redactionele invulling te geven aan uw onderscheidende boodschap.
Als accountmanager help ik u graag om uw boodschap helder te formuleren en door de professionele redacteuren te laten vertalen in
een pakkend stuk redactie. De bijdrage die ontegenzeggelijk de
maximale meerwaarde genereert voor u en de lezer.

UW ACCOUNT-MANAGER
edwin.vd.ven@holapress.com

www.facilitairjournaal.nl

bijlage

Afvalbeheer
in samenwerking met:

geplande verschijning nov / dec (2019) / jan (2020)

met verder onder meer
Samen circulair!

Circulariteit behelst meer dan technologische en economische innovatie. Het is een compleet nieuw wereldbeeld
waarin zowel burgers en de bedrijfs- en beleidswereld de handen eensgezind in elkaar slaan. Hier ontmoet de
kringloopeconomie de platformeconomie: Denk bijvoorbeeld maar aan de deel- en repareerplatformen voor afgedankt
kantoormeubilair, fietsen of tuingereedschap. Samenwerking, vertrouwen en het delen van risico staan hierbij voorop!

Maximaal profiteren van de waarde van...afval!

Afval? Dat bestaat niet! Door afval zoveel mogelijk aan de bron te scheiden kunnen we er verschillende grondstoffen
uit terug winnen. Dankzij zorgvuldige afvalverwerking passen we afvalstromen nuttig toe als basis voor nieuwe
grondstoffen. Afval is op deze manier zowel het einde, als een nieuw begin van een cyclus. Afval circulair verwerken
geeft waarde aan afval. Zo pakken we de grondstoffenschaarste en het CO2-probleem aan!

Afvalbeheer anno 2019: intelligent, duurzaam en circulair
Een zelfpersende ‘slimme’ afvalbak die werkt op zonne-energie, meer afval kan opvangen en met elkaar én met de

vuilophaaldienst praten door middel van een sensor die aangeeft wanneer het tijd is om een bepaalde container te
legen is een duurzame en efficiënte oplossing die perfect past in het huidige straatbeeld en geschikt is voor elke
‘Smart en Green’ City!

Nederland in top drie duurzame afvalverwerking

De Nederlandse industrie is actief bezig om nieuwe ideeën te ontwikkelen om de afvalverwerking te verbeteren. Van
het gemeentelijk afval in Nederland wordt maar liefst 61 procent gerecycled of gecomposteerd. Hiermee staat Nederland op de derde plaats binnen de EU. De overige 39 procent van het huishoudelijk afval wordt grotendeels verbrand.
Slechts één procent van het Nederlands afval wordt nog gestort.

productoplossingen
productvergelijking
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Uitgave: HoLaPress Communicatie, Postbus 130, 5550 AC Valkenswaard,
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“Dit is een redactionele bijlage van het facilitair journaal, die niet valt onder de
verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van het facilitair journaal.”

“Groen groeien door
circulair afvalbeheer”
Terwijl het alom bekende ‘duurzaamheidsgeluid’ grotendeels communiceert dat we
minder moeten consumeren, komt de circulaire economie met ‘meer!’. Door slimmer
om te gaan met materialen en de levensduur van producten te verlengen, lijkt het
alsof we ons consumptiegedrag niet bijster veel in te hoeven krimpen, zo lijkt het
wel. Voornamelijk door circulair afvalbeheer kunnen wij met een gerust hart blijven
vernieuwen, en vooral: blijven groeien.

en hoe gaan wij
uw kennis delen?
VERSPREIDING IN HOGE OPLAGES

OPNAME IN 2 NIEUWSBRIEVEN

LINKEDIN EN TWITTER

50.000+ DIGITAAL; 3.000 SCHRIFTELIJK

GEZAMENLIJKE OPLAGES 100.000+

TEZAMEN GOED VOOR 7.000+ VOLGERS

Opname van de bijlage in het vakblad
Facilitair Journaal, dat tweewekelijks
wordt verspreid onder de doelgroep.
De digitale oplage bedraagt meer dan
50.000 exemplaren; de schriftelijke
3.000 exemplaren (controlled circulation).

Uw bijlage wordt opgenomen in zowel de tweewekelijkse nieuwsbrief
van het Facilitair Journaal als die van
Facilitair Actueel. Met ieder meer dan
50.000 exemplaren zijn zij goed voor
een gezamenlijke oplage van meer dan
100.000 digitale exemplaren.

De uitgever heeft de beschikking over
een aantal kanalen op Linkedin: Facilitair Journaal, Kenniscentrum en vakbeurs Facilitair. Het aantal volgers is
groeiende en bedroeg op 1 september
al meer dan 7.000.

WEBSITES

JAARBOEK FACILITAIR

JAARBOEK DE IDEALE WERKPLEK

MAANDELIJKS 10.000+ UNIEKE BEZOEKERS

SCHRIFTELIJKE OPLAGE 10.000+

SCHRIFTELIJKE OPLAGE 10.000+

De websites van het Facilitair Journaal
(www.facilitairjournaal.nl) en het Kenniscentrum voor facilitair management
en gebouwbeheer (www.centrumfacilitair.nl) werden in de eerste helft
van 2019 maandelijks door meer dan
10.000 unieke bezoekers bezocht.

Niet alleen tijdens de 22ste editie van
de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
wordt het Jaarboek Facilitair management & Gebouwbeheer 2019 aangeboden. Ook in de voorafgaande weken
en dagen erna. En uiteraard digitaal op
de websites.

Verschijnt in september 2020. Gratis verspreid onder de doelgroep, deelnemers
aan Spot op de werkomgeving, geregistreerden van het kenniscentrum en
uiteraard de abonnees van het Facilitair
Journaal.

REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID
De bijlagen Afvalbeheer in het Facilitair Journaal valt niet
onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van het

UW ACCOUNT-MANAGER
edwin.vd.ven@holapress.com

Facilitair Journaal. Aangeboden, redactionele bijdragen
worden daarom opgenomen in overleg met de eindredacteur en de account-manager.

DEELNAMEPRIJS ADVERTENTIE
EN ADVERTORIALS*

VERSCHIJNING
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De bijlage Afvalbeheer wordt opgenomen en verschijnt in
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€
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één van de komende edities van het Facilitair Journaal.
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Het moment van plaatsing wordt bepaald in overleg met

* Schrijven en opmaak advertorial € 200,-

de adverteerders.

