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Alle groe� beg�nt met �nz�cht.

Bij Psychologie Magazine maken we inzichten uit de psychologie begrijpelijk,
toegankelijk en toepasbaar. 
Wat je uitdaging, levensfase, vraag of kwetsbaarheid ook is: wij zijn er voor je.

Of je nu behoefte hebt aan concrete hulp, een luisterend oor of een coach. Of
je nu zoekt naar herkenning, expertadvies of naar concrete tools die je verder
brengen in je relaties met de mensen om je heen.

Daarmee helpen we je ontdekken wat jou beweegt.

Want elke groei - groot of klein - begint met inzicht. En inzicht in jezelf
betekent ook inzicht in een ander. Zo dragen wij bij aan meer begrip,
verdraagzaamheid en verbondenheid. En dat betekent: een stap dichter bij een
gelukkiger samenleving.

Psychologie Magazine
weet wat �ou beweegt.



Met het ene oog op de wetenschap en het andere op de praktijk van
alledag schudden we graag de boel een beetje op. Want op een veilige
plek is alles bespreekbaar. 

Psychologie Magazine bereikt elke maand ruim 400.000 intel ligente
vrouwen op zoek naar persoonlijke groei, inzicht en inspiratie. Ze willen
zichzelf ontwikkelen, maken bewuste keuzes op het gebied van voeding en
gezondheid en staan open voor nieuwe ideeën en ervaringen.

De Psychologie 
Magazine-lezer
Psycholog�e Magaz�ne �s er voor geboren verkenners.
Voor d�e �ntell�gente en zelfbewuste vrouwen en
mannen d�e n�euwsg�er�g z��n naar z�chzelf, de ander,
de l�efde en het leven. 
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Thema's 2023
Emotionele intelligentie – Psychologie Magazine voert dit hele jaar campagne voor openheid over
onze échte gevoelens
Hoogsensitiviteit – relevanter dan ooit in een wereld vol overprikkeling 
Mind is body – Ruim aandacht voor pioniersonderzoek naar de connectie tussen lichaam en geest
Verdiep je relaties – van familiepatronen tot intimiteit in de liefde. Want onze relaties vormen
onze basis

Vier thema’s staan centraal en worden over alle kanalen uitgedragen, van magazine tot masterclass: 

F*CK GELUK - een pleidooi voor de emotionele diversiteit 
MAG HET WAT ZACHTER - hoe kalmer je ego, hoe rijker je leven
VERNIEUWD: nieuwe vormgeving, nieuwe rubrieken! 
Thema: OVERPRIKKELD - Zo breng je je brein weer tot rust
SPECIAL: HOOGGEVOELIG - Vernieuwde heruitgave van deze bestseller 
JE HORMONEN IN BALANS - Hoe lichaam en geest elkaar versterken
BEWAAK JE ENERGIE – Zo breng je rust in je dagen
OMARM JE EMOTIES - Ruim baan voor de moeilijke gevoelens
ZOMERBOEK -EMOTIONELE INTELLIGENTIE - Van mensen kijken tot jezelf begrijpen
LAAT JE GAAN - Het grote 'alle remmen los'-nummer
HET BETERE NIETSDOEN - Een protest tegen de productiviteitsdrang
HET ECHTE GESPREK - Zo kom je nader tot elkaar
ALTIJD WAT - Alles over familiegedoe, van stief tot scheiding
SPECIAL - LIEFDE & LUST – Meer intimiteit, meer diepgang
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Editie 3 (23 feb)

Editie 4 (16 mrt)
Editie 5 (30 mrt)
Editie 6 (26 apr)
Editie 7 (1 juni)
Editie 8 (22 juni)
Editie 9 (6 juli)
Editie 10 (10 aug)
Editie 11 (14 sept)
Editie 12 (26 okt)
Editie 13 (9 nov)
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Psychologie Academy 
Online trainingen en masterclasses in samenwerking met
experts. Ga actief aan de slag met je gezondheid, relaties,
werk en opvoedvragen. 

Psycholog�e Magaz�ne geeft �e �nz�cht, tools en
�nsp�rat�e om �ezelf te ontw�kkelen – een leven lang  

Magazine 10x per jaar en 3x specials
Oplage: 48.654**   Bereik: 310.000*  
Internationaal: Franse editie 
*NPMM 2022-II
**NOM 2021 Q4 tm 2022 Q3

Social media
Instagram 132.000 volgers
Facebook  195.000 fans
LinkedIn    17.000 volgers

Online platform voor persoonlijke groei
 - van psychologische tests tot expertadvies. 
1.100.000 pageviews p.m.
430.000 gebruikers p.m. 
> 300.000 nieuwsbriefabonnees

Coachfinder
Vind je coach in 2 minuten.
Matchingplatform met 
750+ gekwalificeerde coaches.



Proposities
Commerc�ële mogel��kheden b�� Psycholog�e Magaz�ne

*Online artikel + social media aanjaging + nieuwsbrief item  

Samenwerkingen in het magazine Podcast en video

Lezersaanbieding & plusproposities

Online branded content pakket *

Social Media Nieuwsbrief item met externe clickout

Custom Publishing Evenementen  met coaches/experts



Voorbeelden
Events in samenwerking 

Samenwerking in het magazine 

Social Media  (o.a. polls en reels) Branded content online artikel Nieuwsbrief items met externe click outCustom publishing
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