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Missie

De Bestuurder wil,

als mediaplatform over visie en strategie,

bestuursorganen van vennootschappen, 
verenigingen en overheidsbedrijven,

inspireren en informeren,

om zo bij te dragen aan een innovatieve, 
duurzame en welvarende maatschappij.



Concept

De Bestuurder is een multimediaal 
contentplatform voor bestuurders 
van bedrijven, verenigingen en 
overheidsbedrijven, om hen te 
inspireren en informeren over 
strategie en visie. 

Door op de niche van 
bestuursleden te richten, maken 
we het verschil met andere 
initiatieven die breder in 
doelgroep of beperkter in output 
zijn.



Team

Philip Peeters
Uitgever

Ines Van Impe
Redactie

Johan Van Geyte
Redactie

Philip Verhaeghe
Redactie

Heleen Driesen
Redactie



Raad van advies

Anneleen Michiels Lesley Arens Rudy Mattheus Michel Vermaerke



De doelgroep



Directie

Verantwoording, 
justificatie, informatie

Bevoegdheidsdelegatie, macht 
& verantwoordelijkheden, 
informatie 

Algemene Vergadering

RvB met 
bijhorende 

comités

Organisatie

Na AV hoogste beslissingsorgaan

Stakeholders



De rollen van de raad van bestuur

Strategy: steering based on clear
purpose, vision and values

Leadership: putting in place effective, 
responsible and ethical leadership

Including supporting and challenging the 
executive management

Monitoring the company’s performance

Duurzame waarde creëren door …

Including deciding on MT & LT
strategic goals, company culture, 
risk appetite

Including overseeing risk 
management



Onze aanpak



Strategie

De werking van De Bestuurder 
bestaat uit twee vormen van 
informatieverstrekking:

• Een onafhankelijke redactie die via 
eigen formats nieuws brengt over 
bestuursraden in Vlaanderen

• Een dienst contentmarketing om 
samen met onze partners via 
awareness en engagement hun 
thought leadership te 
communiceren.



Marketing
doelgroep

Het Vlaamse Gewest telt 593.000 actieve 
vennootschappen. 

De Bestuurder richt zich voornamelijk tot de 
bestuurders van vennootschappen met meer dan 
100 werknemers. Dit zijn 3.822 vennootschappen 
waarvan 843 vzw’s.



De Bestuurder

hét marketingkanaal om 
bestuursorganen te 
bereiken

• 4.979 geabonneerden op de digitale nieuwsbrief

• Een database van 13.701 postadressen van 
bestuursleden en directieleden van bedrijven 
met meer dan 100 werknemers (NL). 

• 14.000 leden in Vlaanderen met een 
bestuurdersprofiel (CEO, Chairman, 
Boardmember, …) op LinkedIn. 

• Gemiddeld 6.000 bezoekers van de 
website/maand

• Meer dan 6.500 volgers via sociale media



Digitaal platform
- Nieuws
- Thema’s
- De Voorzitter 
- Nieuwsbrief
- Vacatures
- Agenda



Actualiteit over strategie, macro-economie & benoemingen



Vaste
rubriek: 
De 
Voorzitter



Duurzame kennis per 
thema.



Vacatures & events





De Bestuurder

the only board medium 
in Belguim

• 4,979 subscribers to the digital newsletter

• A database of 13,701 postal addresses of board 
members and executives of companies with 
more than 100 employees (NL). 

• 14,000 members in Flanders with a director 
profile (CEO, Chairman, Boardmember, ...) on 
LinkedIn. 

• On average 5,000 visitors to the website/month

• More than 5,800 followers via social media



bezoekers/maand



62,26 % meer dan 100 werknemers, 
37,78% meer dan 500 werknemers



Diverse sectoren



executives & ervaren profielen



Andere
zakelijke

platformen



Interactie 
andere 

platformen



Bezoekers



Boardroom marketing



Digitaal



Thought
leadership via 

content-
marketing

• Je genereert leads door klanten zo vroeg mogelijk in hun 
zoektocht te bereiken.

• Je bouwt duurzaam organisch verkeer op vanuit 
zoekmachines. Wanneer je enkel investeert in SEA is je 
aantal bezoekers afhankelijk van je mediabudget. Zodra je de 
SEA-campagnes stopzet, verdwijnen ze als sneeuw voor de 
zon. Met content verover je een positie in de zoekresultaten 
die écht waardevol is (en blijft!). Die content kan zowel 
inspirerend als productgedreven zijn.

• Inspireer allerhande stakeholders, zoals prospects, klanten, 
potentiële medewerkers, met deskundig advies en 
waardevolle informatie.

• De juiste content strategie verandert jouw bedrijf tot slot in 
opiniemaker binnen jouw vakgebied.



Branded 
article

• Redactie

• Website

• Digitale nieuwsbrief

• Promotie via sociale media

• LinkedIn Ads

• Budget: 1.975 euro 



Dossier

• 4 x branded artikel

• Eigen dossier (4 m. online) 

• Logo-vermelding in dossier

Budget: 7.500 euro



Digitaal
partnership

• 6 x Branded artikel

• Eigen dossier 

• Redactieraad

• 2x Eventcommunicatie

• Partnerpagina voor 1 jaar

• Budget: 15.000 euro



Dienstverlener

• 1 branded artikel

• Partnerpagina voor 1  jaar

Budget: 6.000 euro



De Bestuurder - Digitaal

Branded 
artikel

Dossier Partnership Vacature Dienstverlener

• Redactie
• Website
• Digitale 

nieuwsbrief
• Promotie via 

sociale media
• LinkedIn Ads

• 4 x branded 
artikel

• Eigen dossier 
(4 m. online) 

• Logo-
vermelding in 
dossier

• 6x branded 
artikel

• Eigen dossier 
• Logo-

vermelding
• Redactieraad
• Partnerpagina
• 2x 

Eventbranding
• Duur: 1 jaar

• Enkel functies 
met betrekking 
tot raad van 
bestuur

• Website
• Sociale media
• Nieuwsbrief

• 1 branded 
artikel

• Partnerpagina
• Duur: 1  jaar 

1.875 euro 7.500 euro 15.000 euro 995 euro 6.000 euro



Financiële communicatie 
bijeenroepingen

• Uw financieel bericht krijgt een eigen 
webpagina op De Bestuurder 

• Uw bericht wordt opgenomen in het 
overzicht van de Agenda van De Bestuurder

• Traffic-campagne: u geniet mee van de 
algemene traffic-campagne die doorverwijst 
naar de Agenda

Budget: 1.500 euro excl. BTW



Video & TV



De Route

• Op stap met een CEO, bestuurder of voorzitter

• Traject onderweg en terug naar raad van bestuur

• Gesprek over rol, uitdagingen en toekomstvisie

• Integratie sponsor

• 8 afleveringen in maandelijkse nieuwsbrief

• Eigen rubriek op site

• Partnerpagina 1 jaar

Budget: 29.500 euro



Passagiers voor 
De Route …

• Ibrahim Ouassari (Proximus)

• Conny Vandendriessche (House of HR)

• Francoise Chombar (Melexis)

• Jef Colruyt (Colruyt Group)

• Trees Paelinck (Fairtrade Belgium)

• …



Bestuurder TV 

• Reeks van 5 afleveringen van 
3 minuten op Kanaal Z 
(903.000 kijkers/week)

• Aankondigingstrailer op KZ 
van 30’ met billboard

• Nieuwsbrief De Bestuurder 
(5.000 abonnees) 

• Website De Bestuurder 
(4.000 bezoekers/maand)

• Sociale media De Bestuurder 
(4.500 volgers)



Bestuurder TV

• Gastspreker in 2 afleveringen

• 5’ billboards na elke 
aflevering

• 5’ billboards na 
aankondigingstrailer

• Sponsor van dossier op De 
Bestuurder gedurende 6 
maanden

• Partnerpagina op De 
Bestuurder gedurende 1 jaar

Budget: 22.000 euro



Board Radar

• Tweewekelijks nieuws 

• 4 minuten per aflevering

• 22 afleveringen

• Studio @ GUBERNA

• Communicatie via GUBERNA en De Bestuurder



Board Radar

• 5 sec billboard before start

• 30 sec sponsored message afterwards

• Guest expert in 4 episodes

• Branded story @ De Bestuurder

• Sponsor of topic “Board Monitor”  @ De Bestuurder for 1 year

• Partnership page @ De Bestuurder for 1 year

• Dedicated page @ GUBERNA website

• Sponsor mentioned in monthly newsletters of GUBERNA 
(10/year

• Budget: 65.000 euro



Events



De Bestuurskamer

• Thematische ontmoeting met 3 bestuurders/voorzitters in exclusief
kader

• Redactioneel artikel op De Bestuurder en te gebruiken in eigen 
mediakanalen

• Professionele fotoreportage van de sessie

• Logovermelding en link naar bedrijf onderaan artikel

• Publicatie in nieuwsbrief

• Verspreiding via sociale media

• Thema’s: ESG, duurzaamheid, inclusie, digitalisering, leiderschap, 
familiebedrijven, overnames, financiering, …

• Budget: 6.950 euro



De Bestuurskamer: 
De rol van private equity in M&A i.s.m. Moore 



Impact van nieuwe 
tijden op 
bestuursorganen
15 maart 2022



Impact van nieuwe tijden op bestuursorganen 
15/3



Studiedag ESG & Ethisch Leiderschap          



Concepten 2022
Voorzittersforum



Associatie van Secretarissen-
generaal

De Bestuurder is initiatiefnemer van SecGen, een
beroepsvereniging voor secertarissen-generaal. 

De associatie behartigt en verdedigt de beroepsbelangen van haar
leden. 

SecGen streeft ernaar de beroepskennis van haar leden permanent 
bij te scholen door het delen van kennis via interviews, 
voordrachten en seminaries.

www.secgen.be



Partnership SecGen

De Bestuurder brengt het beroep van secretaris-
generaal onder de aandacht. De uitdagingen en 
evoluties waarmee het beroep te maken krijgt, vormen 
de leidraad van de communicatieprojecten. 

• Sponsor van de rubriek “De Secretaris-generaal”

• 1x branded artikel op De Bestuurder

• 1 x per jaar partner van een bestuurskamer met 3 
secretarissen-generaal.

• Sponsor van de jaarlijkse intervisie in De Pastorale

• Partnerpagina op De Bestuurder

• Logo op website SecGen

• Lid van de advisory board

Budget: 20.000 euro



Print



De Bestuurder -
Magazine

Overzicht van de meest gelezen artikels online, 
exclusieve interviews en specifieke
kennisdossiers.

Verschijnt 4 x per jaar (vanaf 2023)

• Februari: Familiebedrijven

• Mei: Corporate finance

• September: Digitalisering

• December: Duurzaamheid

Publicatie: 5.000 adressen, extra verdeling via 
golfclubs & automerken



Tarieven

1/1 p - 3.500 euro

2/1 p. - 7.000 euro

1/2 p. - 2.500 euro

1/4 p.  - 1.500 euro

cover 4 - 5.500 euro

cover 3 - 4.500 euro

cover 2- 4.500 euro



Vragen?
Philip Peeters

Uitgever De Bestuurder

0472 92 83 36

Philip.peeters@debestuurder.be 


