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Tijdschrift Positieve 
Psychologie 

Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we de 

toepassing van de wetenschappelijke principes van de positieve 

psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP 

publiceert artikelen over de wetenschappelijke onderbouwing van 

positieve psychologie, de ontwikkeling van praktijktoepassingen 

en de evaluatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen 

praktijk en wetenschap. Kennis als kern van verbinding.
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Tijdschrift Positieve Psychologie

Eric Vullers

Eric@kloosterhof.nl | 0475-597151

Uitgever:   Kloosterhof Neer B.V.

Jaargang:  7

Frequentie: 3 uitgaven per jaar

Doelgroep:   Wetenschappers (psychologen), practitioners 

(bedrijfskundigen, coaches), beleidmakers, po-

tentiele klanten. Sectoren zorg, overheid, on-

derwijs bedrijfsleven, innovators / industrieel 

ontwerpers / product ontwikkelaars. Bredere 

doelgroep die de positieve psychologie in de 

praktijk toepassen. 

                         

Technische gegevens
Uitvoering:  Full colour

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

  

  

  

Tarieven*
    Prijs:

• Tijdschrift 1/1 pagina full colour € 375,- 

• Nieuwsbrief Advertorial  € 200,- 

• Partnerpakket met 20% korting   

1/1 pagina full colour   

Advertorial     

Totaal per plaatsing  € 460,- 

*Excl. 21% btw  

Bij afname van minimaal 4 plaatsingen worden kortingen verleend. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Bereik

Het Tijdschrift Positieve Psychologie wordt digitaal uitgegeven en is online 

beschikbaar op het platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl

Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:

• Alle leden van de beroepsverenigingen  LVSC, Develhub, NOBCO (VEC), 

Talentfirst, NOLOC, NBVH, Talent College, LVPW, Netwerk Werkgeluk, 

NBTP, VESB, KCBK, NVTA, VITA, NVE hebben vrij toegang tot alle content

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

abonnement waardoor zij organisatiebreed toegang hebben

• Het platform heeft 51.000 unieke gebruikers die specifieke content (tegen 

betaling) downloaden

  

Website:  
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Belangrijke data 

Editie: Thema:        Aanleverdatum:      Verschijning:

2023-01 Energie         12 april           25 april

2023-02 Conflict         16 augustus 29 augustus

2023-03 ...  8 december     21 december


