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www.ikwordzzper.nl 

 

Dit platform is het best bezochte platform onder de (startende) zzp’ers in Nederland. Ikwordzzper.nl 

wordt bezocht door oriënterende (30-40%) en (startende) ondernemers (60-70%). Bezoekers zijn 

vooral op zoek naar informatie over verzekeringen, fiscale zaken en antwoorden op algemene 

ondernemersvragen. 

Facts 

• Bezoekers per jaar   1.150.000+ 

• Unieke bezoekers  830.000+ 

• Pageviews per jaar  1.900.000+ 

• Time on site   2,4 minuten 

• Leden nieuwsbrief  50.000+ 

• Open ratio nieuwsbrief  Gemiddeld 24% 

Social 

• Fans op Facebook  11.650+ 

• Berichtbereik Facebook  75.000 per maand 

• Volgers op Twitter   30.000+ 

• Pixel    160.000-180.000 (startende) zzp’ers* 

Pixel campagne 

De bezoekers van ikwordzzper.nl zijn voornamelijk (oriënterende/ startende) zzp’ers op zoek naar 

antwoorden. Elke zzp’er die de website bezoekt ontvangt een cookie waarmee wij onze pixel in 

Facebook verreiken. Het is daarna mogelijk om een content/display campagne te activeren op deze 

bezoekers via: 

• Facebook 

• Instagram 

• Messenger 

• Audience Network 
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Regionaal partnerschap 

Wij bieden een regionaal partnerschap aan boekhouders, coaches en webdesigners: 

• Informatie partnerschap boekhoudkantoren 

• Informatie partnerschap coaches 

• Informatie partnerschap webdesigners  

 

Advertentiemogelijkheden 

 

*per 10.000 extra bereik wordt een investering van €195,-- ex btw in rekening gebracht.    

De vaste opzetkosten bestaan uit: 

• Contentcreatie 

• Opzetten visuals 

• Programmeren campagne 

• Plaatsen pixels* 

*  het is mogelijk om op artikelniveau pixels te plaatsen om daar zelf remarketing campagnes op te  

    laden, denk hierbij aan Google Display, Facebook en LinkedIn scripts. 

 

Landelijk partnerschap 

Een landelijk partnerschap vergt een investering van minimaal € 10.000,-- ex btw per jaar. Mail naar 

martijn@ondernemersunie.nl voor meer informatie en details over de mogelijkheden.      

 

 

Wat Investering   Opmerking 

Banner € 30,--  728*90 in header CPM 

Banner € 20,--  336*280 CPM 

Item in reguliere nieuwsbrief € 795,--  50.000+ leden 

Nieuwsbrief special € 1.595,--  50.000+ leden 

Blogartikel € 295,--  Plaatsing zonder promotie 

Nieuwsartikel € 295,-- Plaatsing zonder promotie 

Kennisartikel € 595,--  Plaatsing zonder promotie 

Social media campagne € 395,--  Minimaal 15.000 bereik 

Social media campagne € 595,--  Minimaal 20.000 bereik* 

Pixel campagne € 500,-- Vaste kopzetkosten  

Pixel campagne € 20,-  / € 2,-- CPM / CPC 

https://www.ikwordzzper.nl/partnerschappen/zzp-boekhoudkantoor/
https://www.ikwordzzper.nl/partnerschappen/zzp-coaches/
https://www.ikwordzzper.nl/partnerschappen/zzp-webdesigner/
mailto:martijn@ondernemersunie.nl

