DIT IS KIVI

WELKOM

bij het grootste ingenieursplatform van Nederland
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs
in Nederland. De doelstelling van de vereniging is om ingenieurs te ondersteunen
in hun professionele ontwikkeling en hun een platform te bieden voor ontwikkeling,
profilering en ontmoeting. Hiertoe verbindt KIVI ingenieurs met elkaar, met bedrijven
en met de maatschappij.

De Ingenieur is een special interest-magazine over technologie voor iedereen met een
passie voor techniek. Ingenieurs blijven met De Ingenieur op de hoogte van ontwikkelingen binnen en buiten hun vakgebied. Ook niet-technici raken door De Ingenieur
geïnspireerd door de wereld van techniek. Met de diverse onderstaande mogelijkheden die wij u te bieden hebben bereikt u zeker uw gewenste doelgroep!

TECHNIEK MAAKT JE TOEKOMST

DE INGENIEUR

EMPLOYER BRANDING EN RECRUITMENT MARKETING

Waarom is ons platform de beste keuze voor
Employer Branding en Recruitment Marketing?
Het KIVI heeft een grotere autoriteit en bredere missie dan een reguliere uitgever. Onze leden zijn betrokken en toegewijd, bezoeken onze events en lezen tijdschrift
De Ingenieur elke maand vol interesse, de nieuwsbrieven worden vrijwel direct geopend en de links naar de artikelen op de website worden veelvuldig aangeklikt.
Een partnerschap met KIVI is de snelste manier voor een werkgever om zich te profileren onder hoogopgeleide technici met ervaring, die veelal latente zoekers zijn.

DIT IS KIVI

KIVI verbindt ingenieurs in Nederland
De Ingenieur is een van de oudste tijdschriften in ons land
Meer dan een platform
Groot bereik onder mediors en seniors
Onze leden zijn influencers bij hun collega’s vanwege hun kennis en ervaring
Het enige platform dat latente zoekers en werkgevers aan elkaar verbindt

ruim 17.500 leden
50 afdelingen
4 leerstoelen
> 300 activiteiten/jaar
100+ ingenieurscoaches
De OPD Tool
Magazine & online platform
Chartered & Incorporated Engineers

TIJDSCHRIFT DE INGENIEUR

De Ingenieur houdt de in techniek geïnteresseerde professional op de hoogte van technische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en
ontwikkelingen op het gebied van carrière en opleiding. De Ingenieur is het officiële orgaan van KIVI. KIVI-leden zijn automatisch abonnee en
krijgen het tijdschrift thuisgestuurd. Daarnaast heeft het blad ook onder niet KIVI-leden veel lezers. Het tijdschrift verschijnt iedere maand.
Oplage: 22.000 gedrukt en 4000 digitaal

TIJDSCHRIFT DE INGENIEUR LEZERSKERN

Geslacht: 20% vrouw – 80% man
Leeftijd: 20-65 jaar (70% tussen de 30 en 55 jaar)
Opleiding: HBO en WO
Welstand: W1 en W2 (75%)

TIJDSCHRIFT DE INGENIEUR DE LEZERS

De lezers van De Ingenieur hebben een technische opleiding op hbo- of wo- niveau. In hun carrière maken zij een bewuste keuze voor inhoudelijk interessant werk boven
geld en status. Zij zijn professioneel maar ook als privépersoon geïnteresseerd in techniek. Zij lezen De Ingenieur om breed geïnformeerd te worden over techniek, juist
ook over onderwerpen buiten hun vakgebied. Goed geïnformeerd worden over alle actuele ontwikkelingen op het gebied van techniek in de meest brede zin beschouwen
zij als een belangrijk onderdeel van hun algemene ontwikkeling. De Ingenieur appelleert aan een authentieke interesse voor techniek die zich al op hele jonge leeftijd bij de
lezer openbaarde. Uit onderzoek blijkt dat de lezers van De Ingenieur latente zoekers zijn. Ze zijn niet actief op zoek naar een andere baan, maar als ze meer lezen over een
potentiële werkgever en het geboden ontwikkelingsperspectief maken ze vaak de keuze om te solliciteren. Wat hen bindt is hun mentaliteit en passie voor techniek: ze staan
bewust in het leven, zijn op zoek naar betekenis, zelfontwikkeling en professionele groei. Het grootste deel van de doelgroep is man, werkend, hoogopgeleid en ondernemend. Hij zoekt inspiratie op allerlei technologische gebieden waarbij duurzaamheid en innovatie belangrijke kernwaarden zijn. Duurzaamheid en zelf het verschil maken
wegen zwaar mee in de keuze voor een werkgever. De leden van KIVI en Ingenieur-lezers gaan daarbij voor de inhoud, niet de verpakking.
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www.deingenieur.nl
84.000 unieke bezoekers, 150.000 pageviews

www.kivi.nl
13.000 unieke bezoekers, 72.000 pageviews

TA R I E V E N P R I N T 2 0 2 0

Formaten en afmetingen in mm
Formaat
2/1 pagina
1/1 pagina staand
1/1 pagina liggend
1/2 pagina liggend
1/2 pagina staand
1/4 pagina
Advertorial
Aflopend
1/1 pagina
Aflopend
2/1 pagina
Uw vacature achterop De Ingenieur

bxh
420 x 271
205 x 271
271 x 205
205 x 131
100 x 271
100 x 131
1/1 pagina

full colour
€ 8500,€ 4900,€ 4900,€ 3200,€ 3200,€ 2000,€ 5400,-

228 x 306

€ 4900,-

456 x 306

€ 8500,€ 425,-

Bijzonderheden
Specifieke verzoeken als bijsluiters, losse instekers,
voorkeursposities, advertorials, korting op meerdere
plaatsingen etc. behandelen wij graag op aanvraag.

TA R I E V E N O N L I N E 2 0 2 0
Vacature online
• publicatie op deingenieur.nl
• inclusief 2 tags		

€ 450,-

Vacature-abonnement online
• publicatie op deingenieur.nl
• 3 vacatures per maand
• inclusief 2 tags
• posten in de LinkedIn-groep KIVI
per maand 		

€ 375,-

Onbeperkt online
Vacatures
• publicatie op deingenieur.nl
• inclusief 2 tags 		

€ 7500,-

Advertentie/vacature nieuwsbrief De ingenieur
• max 150 woorden
• liggende afbeelding (1024 x 510 pixels)
• url bij afbeelding		
• ontvangers > 17.500
Advertentie/vacature Nieuwsbrief KIVI
• max 80-120 woorden
• afbeelding: 300x200 pixels
• url bij afbeelding		
• ontvangers > 22.500
Advertorial www.deingenieur.nl
• max 500 woorden
• afbeelding 850 x 500 pixels (meerdere foto’s mogen)

€ 800,-

€ 1.250,-

Banners op www.deingenieur.nl
€ 675,-

Engineering Works
(inclusief productie, redactie, afstemming, opmaak)
Engineering Works is het platform waar bedrijven zich met hun technische projecten
kunnen profilerenén de ingenieurs van de toekomst kunnen bereiken. Het vormt een
etalage met prachtige ingenieursprojecten, de plek waar je kunt ontdekkenwat voor
mooi werk ingenieurs hebben gedaan, doen of nog gaan doen. € 7500,-

Formaat
Leaderboard
Large Rectangle
Medium Rectangle
Billboard

b x h (px)
728 x 90
336 x 280
300 x 250
970 x 250

Aanleverspecificaties
JPEG, Gif animated, max. 50 kb en doel-URL;
Billboard max. 100 kb en doel-URL

tarief excl. btw
€ 42,- CPM
€ 40,- CPM
€ 38,- CPM
€ 74,- CPM

B R A N D E D C O N T E N T E N D E I N G E N I E U R S T O RY T E L L I N G

TNO

ENGINEERING WORKS

Speurwerk

foto KLPD DVO DLV

RIJKSWATERSTAAT
water, wegen, werken

Gelukkig gebeurt het zelden, maar soms stort een constructie in. Dat is het
moment waarop de forensische ingenieurs van TNO in actie komen. Als ware
detectives achterhalen zij de mogelijke oorzaken. Maar ook het voorkomen
van schade aan gebouwen door bijvoorbeeld een terroristische aanslag behoort tot het werkveld van TNO-specialisten.

G

a er maar aan staan. Je arriveert bij een ingestort pand
met de opdracht te achterhalen wat er precies is gebeurd.
Waar de meeste mensen zich vertwijfeld zullen afvragen waar te beginnen,
de enorme berg puin overziend, daar
gaat ir. Huibert Borsje direct aan de
slag. Als forensic engineer van TNO
wordt hij ingeschakeld om de oorzaak
van instortingen te achterhalen. Detectivewerk met ingenieursperspectief.
Het ging de afgelopen jaren enkele
keren vreselijk mis. De parkeergarage
bij het vliegveld van Eindhoven en de

RUIMTEPUZZEL
wegverbreding A15
gecontroleerd gat

IN AFSLUITDIJK

de jonge medewerker
20 november 2005Ewerkgevers voor ingenieurs

VAN 35 MILJOEN
1

tribune van de Grolsch Veste in Enschede zijn maar twee van de voorbeelden. Beide bezweken nog tijdens
de bouwwerkzaamheden, beide keren
was het Borsje die onderzoek deed.
‘Zo’n forensische opdracht kan diverse
doelen hebben, bijvoorbeeld het vaststellen van aansprakelijkheid’, zegt hij.
‘Maar het hogere doel is altijd: de exacte oorzaak vinden om problemen in de
toekomst en herhaling te voorkomen.’
Bij TNO wordt al decennia onderzoek gedaan naar schade aan constructies: van gebouwen tot bruggen
en sluizen. Maar pas de laatste jaren

Missie De onafhankelijke onderzoeksorganisatie
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties
te creëren die de concurrentiekracht van bedrij
ven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.
Daarvoor zetten de professionals van TNO al meer dan tachtig jaar
hun kennis en ervaring in. TNO speelt een voortrekkersrol in de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën en werkt,
samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappe
lijke domeinen die het samen met de stakeholders heeft geïden
tificeerd: Bouw, maritiem & infra, Milieu, Defensie & veiligheid,
Energie, Gezond leven, Industrie, Informatie & communicatie
technologie, Mobiliteit & logistiek en Strategische analyses & be
leid. Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat, waarbij de
kennis niet een doel op zich is, maar de praktische toepassing cen
traal staat. Hoofdkantoor Den Haag Vestigingen Circa veertig in
binnen en buitenland Werknemers Ruim 3200
www.tno.nl/nl/career/tno-als-werkgever
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heeft forensic engineering een vlucht
genomen. ‘Dat heeft geleid tot een bijna wetenschappelijke aanpak bij de reconstructie van schades’, stelt Borsje.
‘Ik durf wel te stellen dat TNO hierin
wereldwijd tot de koplopers behoort.’
Een van de kenmerken van de
TNO-aanpak is dat de forensisch ingenieur volkomen blanco aan zijn onderzoek begint. ‘Waar anderen vaak van
bovenaf een aantal mogelijke oorzaken
benoemen en deze onderzoeken, draaien wij dat 180 graden om. Als rechercheurs op een ‘plaats delict’ steken wij
veel energie in het verzamelen van informatie uit het ingestorte deel van de
constructie.’

Ingenieurskennis

Die informatie brengt de onderzoekers
vervolgens tot de oorzaken, ook door
uit te sluiten welke het níét kunnen zijn
geweest. Zo leidden de vervormde, bezweken dakdelen van de Grolsch Veste
tot de onvermijdelijke conclusie dat
die al waren bevestigd terwijl de draagconstructie nog niet klaar was. Aan de
bouwtekening mankeerde niets, alleen
werd die niet gevolgd of er waren fouten in de uitvoering, licht Borsje toe.
Behalve de langdurige ervaring met
forensisch ingenieurswerk is er nog
een tweede reden waarom TNO een
vooraanstaande positie inneemt in het
vakgebied. Experts als Borsje gaan
nooit alleen op onderzoek uit, maar

Bij de instorting van een deel van het dak van Grolsch Veste in juli 2011 kwamen twee mensen om het leven en vielen zestien gewonden.

altijd als onderdeel van een team waarvan ook materiaaldeskundigen
en constructiespecialisten deel uitmaken. Bij TNO zijn die in de regel
binnen de eigen organisatie te vinden, waardoor het onderzoek snel na
de instorting al kan beginnen en er geen kostbare tijd verloren gaat.
De forensisch ingenieur heeft bij TNO natuurlijk de beschikking over
een hightech instrumentarium, onder meer om geavanceerde simulaties te kunnen uitvoeren, maar wat het vak volgens Borsje zo mooi
maakt is dat hij tegelijkertijd steeds weer moet teruggrijpen op haast
ambachtelijke ingenieurskennis: hoe zit een constructie in elkaar? Hoe
gedragen materialen zich? En hoe werken die twee met elkaar samen?
Pas wanneer het lukt al die elementen in één scenario samen te brengen, kan de forensisch ingenieur tot zijn conclusies komen, stelt Borsje.

Kritische plekken

De kennis die het veld- en labwerk van Borsje oplevert, is ook van belang voor zijn collega ir. Ans van Doormaal. Haar groep zoekt antwoord
op de vraag hoe gebouwen zó kunnen worden ontworpen dat schade
door bijvoorbeeld een aanslag beperkt kan blijven. ’Soms doen we ook
forensisch ingenieurswerk’, zegt Van Doormaal. ‘Zo hebben we de politie en NFI ondersteund bij het achterhalen van de oorzaak van de explosie in Ritthem in 2011.’ Meestal wordt Van Doormaal echter ingeschakeld om schade te voorkomen. ‘Mijn afdeling heet Explosies, ballistiek
en bescherming. De centrale vraag is altijd: welke maatregelen kunnen
er worden genomen om geweldsschade te voorkomen?’
Daarbij kijkt haar team eerst naar preventie. Welke maatregelen zijn
er mogelijk om kwaadwillenden uit de buurt van een potentieel doelwit

te houden? ‘Iedere meter die je daarbij wint, vermindert de belasting waaraan een constructie bij
een explosie wordt blootgesteld.’ Vervolgens
neemt het team het te beschermen bouwwerk zelf
onder de loep. Wat zijn de kritische plekken die bij
een explosie de grootst mogelijke bescherming
behoeven en hoe kun je die versterken? ‘Je kunt
een gebouw volledig veilig maken, bijvoorbeeld
door er een bunker van te maken. Maar dan kan
het niet meer functioneren. Dus we zoeken altijd
een balans tussen bescherming en normale bedrijfsvoering.’
Van Doormaal houdt zich binnen TNO al 27 jaar
bezig met het beschermen van infrastructuur tegen extreme belastingen. De sterke focus op terrorisme is er sinds begin deze eeuw. Aanvankelijk
werkte ze vooral voor defensie, nu werkt ze samen
met andere partners – welke laat ze liever in het
midden. ‘Wat we altijd hebben gedaan is het
combineren van theorie en rekenmodellen met
experimenten. Dankzij de toegenomen computercapaciteit werken we steeds meer met simulatietechnieken, maar ook die moeten in de praktijk
worden gevalideerd. Dus we doen nog steeds
proeven met explosieven. Dat houdt het werk
zeker spannend en interessant.’
advertorial | juli 2019 | de ingenieur 7 | 55

In de huidige, oververhitte arbeidsmarkt wordt talent overspoeld met opties. Hoe val je als werkgever op tussen al het aanbod aan banen? Storytelling kan je helpen om een
aantrekkelijk en krachtig werkgeversmerk te bouwen. Jouw employer brand, het verhaal van je bedrijf, dat wordt verteld op je website, op social media en op het platform
van De Ingenieur. Wij spreken met onze leden over de beleving tijdens het sollicitatieproces. Een van hen zei: “Sommige bedrijven springen er voor mij direct uit als potentiële
werkgever. Als je in een artikel leest over de ervaring van hun ingenieurs bij hun werkgever, kun je bijna voelen hoe leuk en betekenisvol het is om er te werken. Ik was helemaal niet opzoek naar een andere baan, maar wist ook niet dat dit bedrijf zo zou aansluiten bij mijn eigen mentaliteit en dat het zo innovatief was.” Zou het niet geweldig zijn
als mensen zo dachten over jouw bedrijf? De Ingenieur Storytelling kan je daarbij helpen. De onafhankelijke redactie van De Ingenieur brengt jouw bedrijfscultuur en missie
op papier en het scherm tot leven. Zonder door een roze bril bril te kijken, om een zo realistisch mogelijk beeld te scheppen. Deze bedrijven gingen u voor en merken dat ze
sollicitanten aantrekken die beter bij de bedrijfscultuur passen dan voorheen. Interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden in print en/of online.

O N D I S P L AY A D V E R T E R E N E N F U L L S E R V I C E PA K K E T T E N

Partnerships en sponsoring
• 360º concept, creatie en realisatie i.s.m. redactie van De Ingenieur
• Verbinding online & offline campagne
Branded content
• Redactionele (native) content inclusief verwijzing

Engineering Works
• Dé online etalage waar techniek bedrijven zich presenteren, jaarlijks een special in
tijdschrift De Ingenieur. Permanente etalage online. Toonaangevende werkgevers
presenteren zich onder de noemer ‘Engineering Works’. Zij laten zien wat voor
uitdagend werk zij technici hebben te bieden.

‘Live’ Employer Branding tijdens KIVI events
• Zichtbare aanwezigheid, persoonlijk contact, hackatons, sponsorschap, samen een
event organiseren op locatie
Voorwaarden: De redactie van De Ingenieur bekijkt aan de hand van input wat de mogelijkheden zijn voor branded content. Mocht dit een match zijn, zal de redactie content creëren. Dit gaat voor
publicatie nog een keer terug naar de adverteerder, waar eventuele onjuistheden gecorrigeerd kunnen worden. Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt het content item op de site en/of in magazine geplaatst. • Een branded artikel is een natuurlijke aanvulling op de bestaande content. • Een branded artikel wordt altijd door de redactie bedacht en geschreven izm de adverteerder. Zo maakt
de lezer kennis met een werkgever en haar meerwaarde op een organische manier. • Input voor branded content dient minimaal vier weken voor gewenste plaatsingsdatum aangeleverd te worden. De
adverteerder is, tenzij anders overeengekomen verantwoordelijk voor het leveren van beeldmateriaal.

V E R S C H I J N I N S S C H E M A E N R E D AT I O N E L E K A L E N D E R

Editie

Thema’s (deze thema’s zijn onder voorbehoud)

Aanleverdatum

Verschijningsdatum

Januari

2/1/2020

14/1/2020

Februari

30/1/2020

11/2/2020

Hightech China.

Maart

27/2/2020

10/3/2020

Ruimte-instrumenten

April

2/4/2020

14/4/2020

De stad (Themanummer)

Mei

28/4/2020

12/5/2020

Defensietechnologie

Juni

28/5/2020

9/6/2020

Juli

2/7/2020

14/7/2020

Circulariteit: hoe ver zijn we?

30/7/2020

11/8/2020

Kernenergie

3/9/2020

15/9/2020

Robotica (Themanummer)

1/10/2020

13/10/2020

Waterbouw tot 2100

November

29/10/2020

10/11/2020

Wet, wetenschap en werkelijkheid (KIVI-jaarthema)

December

3/12/2020

15/12/2020

Het beste van 2021

Augustus
September
Oktober

Houtbouw.

Ondergronds bouwen

C O N TA C T

Interesse? Neem dan contact op met Sandra Broerse Sandra.Broerse@kivi.nl 0646618614

