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Paal en perk aan discriminatie
Nog te vaak krijgen bepaalde groepen mensen minder kan-sen of worden zij uitgesloten. Omdat iedereen gevrijwaard moet zijn van discriminatie en racisme, komt het nieuwe kabinet met maatregelen, zo is te lezen in het Coalitieak-koord 2021-2025. Dit beleid raakt ook het bedrijfsleven. Als vaststaat dat uw orga-nisatie iemand heeft gedis-crimineerd, riskeert u een boete. In het akkoord is deze regel verder niet uitgewerkt. In de afgelopen kabinetspe-

riode is al een wetsvoorstel gepubliceerd dat een boete mogelijk maakt als een werk-gever zich bij recruitment niet aantoonbaar inzet voor gelijke kansen. Dit voorstel ligt nog bij de Tweede Kamer.
Gunning
Er komt ook een meldplicht voor discriminerende verzoe-ken aan onder meer uitzend-bureaus. Bovendien kunnen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme worden uitgesloten 

van overheidssubsidies en de gunning van opdrachten. De overheid maakt daarnaast werk van de selectiemethoden open hiring (aannemen zon-der uitgebreide sollicitatie) en anoniem solliciteren. Om dit allemaal mogelijk te maken, wordt de positie van partijen als het College voor de Rech-ten van de Mens en de Natio-naal Coördinator tegen Discri-minatie en Racisme versterkt met mensen en middelen.
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… en natuurlijk veel nieuws

Gewild beroep 
Nationale Beroepengids heeft een top tien samengesteld van de meest gezochte salarissen per beroep op Google. Als de zoektocht op Google naar het salaris een indicator is van de gewildheid of populariteit van een beroep, dan was onderwijs-assistent in de eerste helft van vorig jaar het meest populaire beroep. Het gaat hierbij wel om het zoeken op de exacte be-roepsnaam. Als er breder wordt gekeken, staat het salaris voor werken bij de politie met stip bovenaan. Hieronder de top tien van meest gezochte salarissen per beroep.

Opgezochte salarissen
1 Onderwijsassistent2 Verpleegkundige

3 Chirurg
4 Vuilnisman
5 Accountmanager
6 Doktersassistent
7 Advocaat
8 Vrachtwagenchauffeur9 Huisarts

10 Fysiotherapeut

4 7 16 22

Vlogs en vluchtelingenHet werven van personeel is mo-menteel lastig; veel organisaties ondervinden hinder van de enor-me krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om creativiteit en een brede blik op de arbeidsmarkt.

Loon naar werken?
Sinds de coronacrisis kijkt we-reldwijd bijna de helft van de werknemers nauwkeuriger naar het loonstrookje. Foutjes vallen hierdoor ook eerder op. Maar zijn het ook echt altijd fouten?

Overheid gaat op stap
In 2022 heeft het STAP-budget zijn intrede gedaan. Met dit leer- en ontwikkelbudget wil de overheid een bijdrage leveren aan een leven lang leren door de beroepsbevolking.

Niet onderschatten
Helder communiceren: het lijkt zo simpel, maar wat gaat het nog vaak mis... soms zelfs met grote gevolgen! Weet u zeker dat er binnen uw organisatie optimaal gecommuniceerd wordt?
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Missie
Management Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine 
voor professionals die leidinggeven aan mensen en projec-
ten. Het vakblad geeft de lezer handvatten om projecten en 
processen in de organisatie te stroomlijnen en optimaliseren, en 
om de mensen die bij deze processen betrokken zijn – intern 
en extern – optimaal aan te sturen. Belangrijke onderdelen van 
Management Rendement zijn project- en procesmanagement, 
wijzigingen in relevante wet- en regelgeving, en concrete tips 
en adviezen voor het verbeteren van leiderschap én de effecti-
viteit, prestaties, vaardigheden en inzichten van teamleden.

In Management Rendement komen onder meer de vol-
gende onderwerpen aan bod:
- project- en procesmanagement;
- planvorming en algemene managementvaardigheden;
- arbeidsrecht;
- talentontwikkeling en -behoud;
- digitalisering;
- presenteren, rapporteren en communiceren.

Redactieformule
Management Rendement onderscheidt zich door:
- veel actueel nieuws;
- verdiepende artikelen met een hoog praktisch gehalte;
- tips en adviezen voor veel voorkomende situaties.

Lezersgroepen
Management Rendement richt zich primair op:
- projectmanagers;
- lijnmanagers en afdelingshoofden;
- stafmanagers;
- officemanagers.

Oplage: Meeleesfactor: Bereik vakblad:
750 3 2.250

Uitgever
Rendement Uitgeverij B.V.
Postbus 27020
3003 LA Rotterdam
tel. (010) 243 39 33

Frequentie:  Maandelijks

Abonnementsprijs: € 479 excl. BTW voor 11 nummers
 en toegang tot Rendement Online 

Losse nummers: € 29 excl. BTW

1. Print

rendement.nl/management

Advertentietarieven vakblad Management Rendement per 1 januari 2023 (excl. BTW)

Full Colour 1x 3x 6x 12x

1/1 pagina € 450 € 414 € 401 € 360

1/2 pagina € 270 € 248 € 240 € 216

1/4 pagina € 162 € 149 € 144 € 130

Neem voor meer informatie contact met ons op via:
010 224 8033 of sales@rendement.nl
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Bewijsnummers
Standaard toezending van maximaal 5 exemplaren. Extra exemplaren verkrijgbaar tegen € 18 per stuk excl. BTW.

Bijsluiter Op aanvraag.
Max. 200 gram A4 formaat.

Toeslagen                
Plaatsingstoeslagen worden berekend over de gecontracteerde advertentieprijs:
• Voorkeursplaatsing: 20%  
• Advertorial: 30%

Technische gegevens
formaat  breedte  hoogte
1/1 pagina aflopend  210 mm  297 mm  (met 3 mm afloop en geen registratietekens in de bleedbox)
1/2 pagina liggend  185 mm  126 mm
1/4 pagina staand  90 mm  126 mm

Papier: 120 grams houtvrij offset.

Aanlevertermijn 
Wij ontvangen uw materiaal graag uiterlijk op de aangegeven aanleverdata o.v.v. uw bedrijfsnaam, het vakblad en editienummer. 
Het aanleveradres is traffic@rendement.nl.

Advertentiemateriaal
Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland) is de norm van Rendement voor het aanleveren van digitaal advertentie-
materiaal. Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en uitgever. 
Bij het wegschrijven naar PDF dienen de afbeeldingen te zijn omgezet naar CMYK met een minimale resolutie van 300 DPI, maximaal 
600 (zonder bijstelfuncties). Bij steunkleur het PMS-nummer vermelden. Rendement zal de kosten, veroorzaakt door aanlevering van 
open bestanden of niet-paginagereed materiaal, in rekening brengen. Als richtlijn geldt hierbij een uurtarief van € 65.
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Reserveringsgegevens en verschijningsdata Management Rendement 2023
  
 planning  nummer  reserveringsdatum*  aanlevering materiaal*  verschijning

 1 21-dec 26-dec 10-jan

 2 25-jan 30-jan 14-feb

 3 22-feb 27-feb 14-mrt

 4 22-mrt 27-mrt 11-apr

 5 19-apr 24-apr 9-mei

 6 24-mei 29-mei 13-jun

 7 & 8 21-jun 26-jun 11-jul

 9 23-aug 28-aug 12-sep

 10 20-sep 25-sep 10-okt

 11 25-okt 30-okt 14-nov

 12 22-nov 27-nov 12-dec

* Reserverings- en aanleverdata 2023 onder voorbehoud. Annuleringstermijn: 4 weken voor verschijning (contract blijft gehandhaafd).

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 010 224 8033 of sales@rendement.nl



2. Online
2.1. De website
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Website
Versterk uw promotie door het plaatsen van banners op de website rendement.nl/management. Uw banner wordt geplaatst op 
het vakportal, bij nieuwsberichten én bij thema’s gericht op projectmanagers, afdelingshoofden, stafmanagers en officemanagers. 
De website heeft maandelijks gemiddeld 12.000 unieke bezoekers en 15.000 pageviews.

De bestanden graag aanleveren als GIF, PNG, JPEG-bestand of HTML5. Andere typen zoals Flash, BMP, PSD en EPS zijn niet mogelijk. 
Animaties zijn niet toegestaan.

Aanlevering materiaal
De aanleverdatum van het materiaal is uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de campagne dan wel verzending van de nieuwsbrief. 
Wij ontvangen uw materiaal graag op traffic@rendement.nl o.v.v. uw bedrijfsnaam en het weeknummer.

Locatie Afmetingen (pixels, B x H) Maximale grootte Doorlink Tarief

Vakportal 336 x 280

80 kb Gewenste URL €195 per 4 wekenNieuwsberichtpagina 400x90

Themapagina 830x90

Op het vakportal

Bij de nieuwsberichten

Op de themapagina
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2.2. De nieuwsbrief

E-mailnieuwsbrief
Breng uw producten of diensten extra onder 
de aandacht met een advertorial in de e-mail-
nieuwsbrief van Rendement, waarmee u wekelijks 
18.090 professionals bereikt. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via: 
010 224 8033 of sales@rendement.nl

rendement.nl/management

Advertorial positie 1

Tarief €595 per plaatsing

Plaatsing bovenin tussen de nieuwsberichten

Advertorial positie 2

Tarief €495 per plaatsing

Plaatsing midden tussen de nieuwsberichten

De afbeelding aanleveren als GIF, PNG of 
JPEG-bestand. Andere typen zoals Flash, BMP, 
PSD en EPS zijn niet mogelijk. Animaties zijn niet 
mogelijk. De titel en tekst kunnen worden aange-
leverd in .doc of .docx.

Specificaties advertorial

Koptekst maximaal 60 tekens inclusief spaties

Tekst Aaneengesloten 
tekst:

Opsomming 
van 4 regels 

zonder bullets:

Opsomming 
van 4 regels 
met bullets:

280 tekens
incl. spaties

70 tekens
incl. spaties
per regel

65 tekens
incl. spaties
per regel

Afbeelding 90 x 90 pixels

URL Gewenste doorlink doorgeven

Of:

Of:


