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Tijdschrift voor Coaching  

Visieblad voor professioneel begeleiden

Het Tijdschrift voor Coaching is een vakblad dat inspireert om

te leren en brengt het vak van coach, de toepassingen van

coachen en de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld. Het

TvC brengt inspiratie, professionalisering, visie, verbondenheid

en de mogelijkheid om te delen en doet dat op een authentieke

en speelse manier.

        

Eefje Rondeel & Rendel de Jong
Coaching om persoonlijkheid 

te veranderen?

Kees Klomp 
Transitie begint in onszelf 

René Maas
Elke drempel wijst op de 

aanwezigheid van een deur
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Kloosterhof Neer B.V.

Tijdschrift voor Coaching

Eric Vullers

Eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  19

Frequentie: 4 uitgaven per jaar

Doelgroep:   Beroepsbeoefenaren op het gebied

  van coaching. Individuele coaches

  met eigen praktijk of werkend in een

  samenwerkingsverband. Coaches in

  dienst van coachingsbureaus, bedrijven,

  overheid en non-profit organisaties.

  Managers, docenten en anderen die in

  hun vak coachen. Gecoachten en andere

  geïnteresseerden.

Technische gegevens
Uitvoering:  Full colour

  170 x 240 mm + 3 mm overlap (1/1 pagina)  

  150 x 95 mm (1/2 liggend) 

  70 x 200 mm (1/2 staand)

Tarieven*
Formaat:   Prijs:

1/1 pagina full-colour  € 695,-

1/2 pagina full-colour  € 375,-

Insert full-colour  € 995,-

Toeslag omslagpagina 2/4 € 185,-

Toeslag omslagpagina 3 € 165,-

*excl. 21% btw

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Bereik
Papieren oplage:  1200

Het Tijdschrift voor Coaching is onderdeel van het lidmaatschap bij: 

LVSC, VESB, KCBK,  NOBCO (VEC)

Het Tijdschrift voor Coaching is online beschikbaar op het platform 

www.ProfessioneelBegeleiden.nl

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:

• Alle leden van de beroepsverenigingen NOLOC, Develhub, LVPW,  

Talentfirst, Talent College, NBTP, NVTA, VITA, NVE, Netwerk Werkgeluk, 

NBVH hebben vrij toegang tot alle content

• Ruim 45 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een IP 

abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben

• Het platform heeft 55.000 unieke gebruikers die specifieke content 

(tegen betaling) downloaden

Website:  
www.tvc.nl 

Twitter:   
www.twitter.com/coachblad

Linkedin:   
www.linkedin.com/groups/3925981

Belangrijke data
Editie: Thema: Aanleveren:      Verschijningsdatum:

2023-01 Crises 1 maart                 29 maart

2023-02 Zwerven 31 mei          28 juni

2023-03 Waarheid 30 augustus         27 september 

2023-04 Thuis 22 november      20 december 


