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WAT KAN EIGENWIJS 
VOOR JOU BETEKENEN? 
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Het magazine EigenWijs is het officiële leden-
blad van Per Saldo, de belangenvereniging van 
mensen met een persoonsgebonden budget. 
Samen met de tweewekelijkse nieuwsbrief is 
het de belangrijkste bron van informatie voor 
budgethouders. 

doelgroep
De primaire doelgroep van EigenWijs zijn mensen die hun 
zorg en ondersteuning zelf 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). Zij wonen thuis, in een 
ouder-/wooninitiatief of een andere door hen zelf gekozen 
woonvorm.
De secundaire doelgroep is die van de professionals: 
zorgaanbieders, wooninitiatieven, verstrekkers, overheden. Dit 
zijn abonnees, die EigenWijs ook ontvangen (ongeveer 10% van 
ons totale leden-/abonneebestand).

Een budgethouder koopt zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in, 
zoekt manieren om zijn leven te vergemakkelijken, zelfstandiger 
en onafhankelijker te zijn en wil eropuit. Dit 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 t/m 17 jaar.
Wet langdurige zorg (Wlz) > voor mensen die een leven lang 
toezicht of zorg nodig hebben.
Zorgverzekeringswet (Zvw) > voor mensen met een 
indicatie voor verpleging en/of verzorging of kinderen met 
een intensieve zorgvraag en die langer dan een jaar zorg nodig 
hebben.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) > 
gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis 
via de Wmo.

Budgethouders hebben zorgvragen over:
 > begeleiding individueel of in een groep
 > huishoudelijke hulp
 > persoonlijke verzorging
 > verpleging
 > logeer- en vakantieopvang (kortdurend verblijf)
 > beschermd wonen
 > hulpmiddelen (zoals rolstoel, aangepaste fiets, buggy)
 > vervoer
 > woningaanpassing 

aanleveren advertentiemateriaal
Wij ontvangen jouw materiaal, als certified
pdf-document, uiterlijk op de aangegeven aanleverdata.  
Het aanleveradres voor het materiaal is sales@er-communicatie.
nl, o.v.v. EigenWijs en het editienummer. Voor niet-gereed 
materiaal worden technische kosten berekend.  
Voor vragen over het materiaal kun je contact opnemen met: 
ER-Communicatie, Sonja Rothuis, +31 (0)6 39 85 42 34,  
sales@er-communicatie.nl

aanleveren meehechters 
en bijsluiters
Wij ontvangen het 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.

contact
Vormgeving en productiebegeleiding:  
BuroDaan grafische vormgeving, Daniëlle Schipper,  
+31 (0)6 14 89 17 35, info@burodaan.nl, www.burodaan.nl 
Advertentie-exploitatie:  
Informeer naar alle mogelijkheden bij de media-adviseur van 
EigenWijs: Sonja Rothuis, ER-Communicatie, +31 (0)6 39 85 42 
34, sales@er-communicatie.nl, www.er-communicatie.com
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facts eigenwijs
• eigenwijs wordt uitgegeven door 

belangenvereniging per saldo in samenwerking met 
burodaan grafische vormgeving

• eigenwijs verschijnt 4 keer per jaar geheel in  
full colour

• via het blad eigenwijs bereik je u met de verspreide 
oplage 21.000 personen en de contacten en relaties 
die zij hebben uit jouw specifieke doelgroep 

algemene informatie
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facts nieuwsbrief per saldo
• 2x per maand

• nieuws in de inbox van de doelgroep

• meer dan 24.000 geregistreerde abonnees

• 30% doorklikratio

tarieven en specificatieshet magazine

BLADSPIEGEL

1/1 pagina 220 x 275 mm

1/1 pagina aflopend 226 x 281 mm

ZETSPIEGEL STAAND LIGGEND

1/1 pagina* 210 x 265 mm -

1/2 pagina 102,5 x 265 mm 210 x 130 mm

1/4 pagina 102,5 x 130 mm 210 x 130 mm

1/8 pagina 102,5 x 62,5 mm -

ADVERTENTIETARIEVEN EIGENWIJS (IN EURO’S)

Full colour 1-2 x 3-4 x

1/1 pagina 1.995,- 1.695,-

1/2 pagina 1.195,- 995,-

1/4 pagina 695,- 595,-

1/8 pagina 495,- 425,-

RUBRIEKSADVERTENTIE ‘EIGENZORGWIJZER’ (IN EURO’S)

Naamsvermelding, 
tekst en logo

795,- per jaar (4 x)

OVERIGE OPTIES

Bijsluiter of  meehechter op aanvraag

Opplakker + 1/1 advertentie op aanvraag

Advertorial op aanvraag

*omslag 2, 3 en 4 en voorkeurplaatsingen: 10% toeslag. tarieven 
zijn excl. btw en gelden per plaatsing. tussentijdse wijzigingen 
voorbehouden. alle overeenkomsten komen tot stand met per saldo 
op basis van de algemene voorwaarden waarvan op aanvraag een 
exemplaar wordt toegezonden.

verschijning eigenwijs 2020
EDITIE RESERVEREN AANLEVEREN VERSCHIJNING

1 02 maart 06 maart di 07 april

2 25 mei 29 mei di 30 juni

3 24 augustus 28 augustus di 29 september

4 16 november 20 november di 22 december

nieuwsbrieven
Per Saldo heeft 3 digitale nieuwsbrieven. De algemene nieuws-
brief informeert de lezer tweewekelijks over de laatste ontwik-
kelingen rondom het pgb en de vereniging. Deze nieuwsbrief 
biedt je extra mogelijkheden om jouw product of dienst te pro-
fileren bij jouw doelgroep. Met een doorklikratio van ruim 30% 
wordt de nieuwsbrief uitstekend gelezen. Bovendien sturen wij 
deze abonnees drie keer per jaar een speciale trainingsspecial 
over ons aanbod.
De digitale nieuwsbrief Wonen verschijnt 4 keer per jaar en gaat 
naar onze 2000 abonnees die een ouder-/wooninitiatief hebben.

ADVERTENTIE NIEUWSBRIEF

Afbeelding: 176 x 176 mm, tekst inclusief kop: 45 woorden. 

‘Lees meer’ wordt doorgelinkt naar homepage adverteerder

Prijzen online mogelijkheden op aanvraag

CONTACT 
Informeer naar de mogelijkheden bij media-adviseur:  
Sonja Rothuis, ER-Communicatie, +31 (0)6 39 85 42 34,  
sales@er-communicatie.nl, sales@er-communicatie.nl.


