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Met het 
unieke 8-in-1 
pakket van 

De Psychiater 
bereikt u ze 
optimaal

• 1 platform, 8 mediakanalen
•  in samenwerking met de  

Nederlandse Vereniging  
voor Psychiatrie

•  maximaal bereik: 
3.600 psychiaters  
en psychiaters in opleiding

•  verbindend platform 
voor en door psychiaters, 
in het hart van de psychiatrie
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Met het 8-in-1 pakket van De Psychiater in samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie komt uw vacature in één keer via acht mediakanalen onder de aandacht 
bij alle psychiaters in Nederland. Acht mediakanalen die elkaar onderling versterken.

Een uniek 8-in-1 pakket:
UW VACATURE 8X ONDER DE AANDACHT BIJ 3.600 PSYCHIATERS

Staat u als HRM-professional voor de – tegenwoordig moeilijke – 
taak om een psychiater te werven? Met het unieke 8-in-1 pakket 
van De Psychiater, in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), bereikt u alle psychiaters en 
psychiaters in opleiding via zes mediakanalen.

Het tijdschrift De Psychiater is het fundament onder het platform. 
Als officieel vlaggenschip van de NVvP is het al ruim 22 jaar 
een belangrijke bron van infor matie over vakinhoudelijke, beleids-
matige en maatschappelijke ontwikkelingen in de geestelijke 
gezondheidszorg.

Tel de kracht van de drie andere mediakanalen van De Psychiater 
– de website, de digitale nieuwsbrief en de besloten LinkedIn-
groep – daarbij op en u kunt zich voor uw vacature geen 
betere omgeving wensen! Bovendien wordt uw vacature nu ook 
direct doorgeplaatst op het Ledennet van de vereniging, en 
vermeld in de eerstvolgende NVvP-nieuwsbrief die naar alle leden 
wordt verstuurd.  
Om de jonge professionals te bereiken wordt de vacature tevens 
vermeld op het platform van De Jonge Psychiater en vermeld in de 
nieuws brief die het platform verspreid.

Met deze brede mix aan kanalen, alle specifiek gericht op 
psychiaters, is uw boodschap niet te missen. De attentiewaarde 
van deze media is erg hoog. Zeker als u bedenkt dat het 
merendeel van de psychiaters het blad 8 keer per jaar thuis 
ontvangt, en daarnaast elke maand de NVvP-nieuwsbrief leest 
om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

‘Voor het werven van een 
psychiater is er eigenlijk 
maar één route. Met dit 
pakket bereikt u ineens de 
volledige beroepsgroep’

Psychiater werven? 
Met het 8-in-1 pakket 
plaatst u zich midden  
in de doelgroep!

TIJDSCHRIFT

NIEUWSBRIEF LINKEDIN-PAGINA NIEUWSBRIEF

WEBSITE LEDENNET

Tijdschrift De Psychiater
Als officieel ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging 
voor Psychiatrie is De Psychiater al jaren een krachtige en ver-
bindende factor voor psychiaters en psychiaters in opleiding. 
Het tijdschrift onderscheidt zich door zijn journalistieke stijl. 
De veelgelezen artikelen – actualiteit, beroepsondersteunende 
informatie en opinie – worden geselecteerd door een onafhan ke
lijke redactie raad en zijn grotendeels geschreven door psychiaters.

Digitale nieuwsbrief
Op de verschijningsdatum van De Psychiater ontvangen de 
3.600 abonnees een digitale nieuwsbrief met de hoogtepunten 
uit het nieuwe nummer. Wie verder wil lezen, kan dat meteen 
online doen op www.depsychiater.nl. Uw vacature wordt ook in 
deze digitale nieuwsbrief vermeld. De vermelding linkt naar de 
uitgebreide vacatureomschrijving op de website.

www.depsychiater.nl/vacatures
Uw vacature op www.depsychiater.nl is verzekerd van een 
opvallende positie, zowel in het overzicht op de homepage als in 
de specifiek hiertoe ingerichte vacaturesectie. Uw vacature is 
tevens goed te vinden op de geoptimaliseerde smartphone- en 
tabletversies van de website.

Ledennet
Op het Ledennet van de NVvP, exclusief toegankelijk voor 
leden van de vereniging (psychiaters en psychiaters in 
opleiding), is een vacaturepagina ingericht waarop uw 
vacature wordt vermeld in een opvallend kader, met recht
streekse link naar de volledige vacatureomschrijving op de 
website van De Psychiater.

LinkedIn-pagina
Op de LinkedIn-pagina van De Psychiater worden regelmatig 
artikelen en updates gedeeld, tevens worden volgers van de pagina 
regelmatig op nieuwe vacatures geattendeerd.

Ledennieuwsbrief NVvP
Dit veelgelezen kanaal brengt alle psychiaters op de hoogte 
van de meest recente ontwikkelingen binnen en buiten de 
vereniging. Uw vacature wordt in deze nieuwsbrief vermeld, 
en linkt rechtstreeks naar de uitgebreide vacature-
omschrijving op de website van De Psychiater.
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Wilt u ook 8-in-1 keer werven 
onder alle psychiaters?
Ontdek wat een wervingscampagne via het veelgelezen platform van De Psychiater 
voor uw vacatures kan doen. Op onze tariefkaart vindt u alle mogelijkheden, 
verschijningsdata en tarieven. Heeft u andere wensen of behoefte aan advies 
op maat? Neem gerust contact op met Judith Goudzwaard van Cross Media 
Nederland via 010742 19 40 of judith@crossmedianederland.com, ook voor een 
vrijblijvende offerte. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

CROSS MEDIA NEDERLAND
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam
telefoon 010-742 10 20
adverteren@depsychiater.nl

WEBSITE NIEUWSBRIEF

www.dejongepsychiater.nl
De Jonge Psychiater is een onafhankelijk mediaplatform 
gericht op psychiaters (in opleiding) en jonge psychiaters, met 
informatie over nieuwe wetenschappelijke, maatschappelijke en 
andere actuele thema’s. Uw vacature wordt op dit platform 
onder de aandacht gebracht.

Nieuwsbrief De Jonge Psychiater
De nieuwsbrief van De Jonge Psychiater wordt verstuurd 
naar zo’n 700 geïnteresseerden, uw vacature wordt ook 
in deze nieuwsbrief vermeld en linkt rechtstreeks naar 
de uitgebreide vacature-omschrijving op de website van 
De Psychiater.
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