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EIGENWIJS
voor zorgafnemers met een pgb

Uitgave van Per Saldo
vakblad | nieuwsbrieven
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WAT KAN EIGENWIJS VOOR U BETEKENEN?
EigenWijs is hét vakmedium voor budgethouders
Het magazine EigenWijs is het officiële ledenblad van Per Saldo, de
belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Samen met
de tweewekelijkse nieuwsbrief van Per Saldo is het een autoriteit voor
budgethouders. Het magazine en de nieuwsbrief bieden haar lezers uitgebreide
informatie, achtergronden en opinies over alle mogelijkheden die het leven hen
biedt op het gebied van zorg, werk, vervoer, hulpmiddelen, lifestyle en onderwijs.

Doelgroep
De primaire doelgroep van EigenWijs zijn mensen die hun hulp en/of zorg willen
organiseren en inhuren met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit zijn mensen met
een of meerdere lichamelijke, verstandelijke of psychische aandoeningen of beperkingen
en ouders/verzorgers van mensen met deze beperking(en).
Een budgethouder koopt zorg en hulpmiddelen in, zoekt artikelen om zijn
leven te vergemakkelijken, zelfstandiger en onafhankelijker te zijn en wil eropuit.
Dit laatste kan vaak alleen in een aangepaste omgeving.
Budgethouders hebben te maken met vier verschillende wetten voor de inkoop van zorg.
 Jeugdwet, alle zorg voor kinderen van 0 tot 17 jaar
 WLZ, voor mensen die een leven lang 7x24 uur toezicht of zorg nodig hebben
 ZVW, voor mensen met een indicatie voor verpleging en/of verzorging of intensieve
kindzorg en die langer dan een jaar zorg nodig hebben
 WMO, voor zorgvragen met de focus op ‘meedoen’

Budgethouders hebben zorgvragen over:
 begeleiding individueel of in een groep
 huishoudelijke hulp
 persoonlijke verzorging
 verpleging
 logeer- en vakantieopvang (kortdurend verblijf)
 beschermd wonen
 hulpmiddel vervoer
 woningaanpassing

Aantal Nederlanders tussen 12 en 79 jaar
Chronische ziekte
Motorische beperking
Lichte lichamelijke beperking
Matige of ernstige lichamelijke
beperking
Verstandelijke beperking
Geriatrische beperking
Auditieve beperking
Visuele beperking
Psychosociaal

5,3 miljoen
2,7 miljoen
3,6 miljoen
1,6 miljoen
0,14 miljoen
0,27 miljoen
1,9 miljoen
2,6 miljoen
0,16 miljoen
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HET MAGAZINE

EigenWijs wordt uitgegeven door de vereniging van budgethouders Per Saldo
in samenwerking met uitgeverij Prelum.

■ EigenWijs verschijnt meerdere keren per jaar
■ EigenWijs bereikt 24.000 zorgafnemers

Per Saldo
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, zet zich in voor iedereen die met een pgb eigen regie over zijn
leven voert. Per Saldo geeft informatie en advies aan individuele budgethouders en bewoners van kleinschalige wooninitiatieven. Daarnaast
behartigt de vereniging de collectieve belangen voor een toegankelijk en eenvoudig pgb in alle vier de zorgwetten.

Verschijningskalender EigenWijs 2019:
In 2019 wordt de verschijningsvorm van Eigenwijs aangepast, vandaar dat het blad in de tweede helft van het jaar mogelijk in andere
frequentie verschijnt.
Editie

Reserveren

Aanleveren

Verschijning

1

26 februari

07 maart

19 maart

2

21 mei

06 juni

18 juni

3 (onder voorbehoud)

27 augustus

05 september

17 september

4 (onder voorbehoud)

27 november

06 december

18 december
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BUTTON

DE NIEUWSBRIEF
De digitale nieuwsbrief Per Saldo informeert de lezer tweewekelijks over de laatste
ontwikkelingen rondom het pgb en Per Saldo. De nieuwsbrief biedt u extra mogelijkheden om
uw product of dienst te profileren bij uw doelgroep. Met een doorklikratio van ruim 30% wordt
de nieuwsbrief uitstekend gelezen.

125 x 125 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif (non-animated, jpg,
geen swf formaat mogelijk

Full Banner
468 x 60 pixels
Bestandsgrootte: max. 99 kb
Bestandsformaten: gif (non-animated), jpg,
geen swf formaat mogelijk

Tekst Advertorial

■ 2x per maand op maat geselecteerd
nieuws in de inbox van de doelgroep
■ 24.150 geregistreerde abonnees
■ 30% doorklikratio

Een tekst advertorial is opgemaakt zoals
een nieuwsbericht. Links een afbeelding
(75x75 px en max. 50 kb, een kopregel en
een korte tekst.
Kopregel max. 45 karakters, bericht max.
200 karakters (incl spaties).
‘Lees meer’ wordt doorgelinkt naar eigen
landingspagina
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DE TARIEVEN
HET MAGAZINE

DE NIEUWSBRIEF

Formaten
Bladspiegel
1/1 pagina
1/1 pagina aflopend

210 x 297 mm
216 x 303 mm

Zetspiegel
1/1 pagina
1/2 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

Staand
190 x 270 mm
90 x 270 mm
90 x 130 mm
90 x 65 mm

Liggend
190 x 130 mm
190 x 65 mm
-

Advertentietarieven (in euro’s) EigenWijs
Full colour
1x
1/1 pagina
€ 2.200
1/2 pagina
€ 1.350
1/4 pagina
€ 800
1/8 pagina
€ 500

Banner tarieven
Banner
Button
Full Banner
Tekst Advertorial

1 maand
€ 400
€ 600
€ 750

3 maanden
€ 1.050
€ 1.650
€ 2.100

6 maanden
€ 1.950
€ 3.100
€ 3.950

1 jaar
€ 3.500
€ 5.950
€ 6.950

190 x 130 mm
190 x 65 mm
-

Adverteren in alle edities van EigenZorgWijzer
Full colour logo
€ 730,Overige opties
Bijsluiter
(bv. voor extra aandacht voor uw
nieuwe product of dienst)

op aanvraag

Meehechter
(bv. voor het programmaboekje
van uw evenement)

op aanvraag

Opplakker + 1/1 advertentie
(bv. voor directe respons op uw actie)

op aanvraag

Advertorial
(bv. om uw (nieuwe) product of dienst
in een redactioneel stuk te behandelen)

op aanvraag

Katern
(bv. voor het vieren van uw jubileum)

op aanvraag

Tarieven zijn exclusief btw en gelden per plaatsing. Tussentijdse
wijzigingen voorbehouden. Alle overeenkomsten komen tot stand
met Prelum op basis van de algemene voorwaarden waarvan op
aanvraag een exemplaar wordt toegezonden.

Uitgeverij Prelum | De Molen 37 | 3994 DA Houten | Postbus 545 | 3990 GH Houten | T: 030 63 55 060 | F: 030 63 55 069 |
www.prelum.nl | info@prelum.nl | Uitgever Tjitske Gijzen, gijzen@prelum.nl | Redactie Martha Vlastuin, eigenwijs@pgb.nl |
Media-adviseur Demani Sales, Elli Doornink 0316 – 22 71 55, sales@demani.nl | Klantenservice eigenwijs@pgb.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

EigenWijs | hét vakmedium voor budgethouders
Aanleveren advertentiemateriaal
Wij ontvangen uw materiaal, door u gemaakt als certified pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata. Het aanleveradres
voor uw materiaal is mediaorders@prelum.nl., o.v.v. EigenWijs en het editienummer. Voor niet-gereed materiaal worden
technische kosten berekend. Voor vragen over het materiaal kunt u contact opnemen met:
Afdeling Orderbegeleiding, telefoon +31 (0)30-63 55 060.

Aanleveren meehechters en bijsluiters
Wij ontvangen uw materiaal uiterlijk op de aangegeven aanleverdata op het volgende adres: Sikkens Grafische Afwerkers | t.a.v. Vincent
Buitenhuis o.v.v. Eigenwijs, het editienummer en het ordernummer | Staverenstraat 13 | 7418 CJ Deventer.

Aanleveren bannermateriaal
Uw bannermateriaal kunt u aanleveren bij de afdeling Online Traffic. U kunt uw banners sturen naar: mediaorders@prelum.nl.
Aanleverdata banners in overleg met uw media-adviseur.

Wat kan EigenWijs voor u betekenen?
Vraag naar de mogelijkheden.

Neem contact op met onze media-adviseur: Demani Sales, Elli Doornink | 0316 – 22 71 55 | sales@demani.nl

Uitgave van Per Saldo
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