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Bedankt voor jouw interesse in dé Nederlandstalige community over 
#HRTech.

Met een steeds grotere groep Experts staan wij klaar om HR 
professionals door het woud aan HRTech oplossingen te begeleiden naar 
de juiste keuze. Door inhoudelijke kennis te delen over jullie producten 
en diensten kun je als Aanbieder van HRTech ook meehelpen én leren 
van onze experts.

Hier zit een marketing- en product ontwikkeling waarde voor jullie in. 
Hoe dat werkt lees je in deze Community Partner - Mediakit 2021. 

Met hartelijke groet, 

Mark van Assema, oprichter #HRTech Review
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Welkom bij #HRTech Review



• Ons community model en het bereik

• De HRTech content op ons platform

• Community Expert Diners/Meetups

• HRTech Themaweken

• Software Partner model

• Consultancy Partner model

• HRTech Expert model
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Inhoudsopgave



HRTech 
Aanbieders

in Nederland

Feiten – Gids met aanbieders en producten

Meningen – Reviews door expert gebruikers

Consultancy
Partners

HRTech 
Experts

Media Partners

Opinies – Trends en onderzoek over #HRTech in Nederland
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Ons Community model



• Wij communiceren met de doelgroep HR Professionals

• We delen met 31 HRTech experts, 17 software aanbieders en 
7 consultancy bureaus onze kennis over het bos met meer 
dan 370 HRTech bomen die in Nederland actief zijn

• De community heeft in 2020 een online bereik van:
• Website met >1.000 actieve bezoekers en 4.000 pageviews per 

maand. Gemiddelde sessie duur 2:06 min. 

• Best gelezen artikel in 2020 >1.056 x gelezen, gemiddeld 250 x 
gelezen

• Nieuwsbrief > 860 lezers

• LinkedIn > 880 volgers (van 450 eind 2019!)

5

Bereik van onze community

https://www.hrtechreview.nl/2020/05/Zo-kies-je-een-HRTech-tool-uit-de-zee-van-aanbieders
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De HRTech Arena bevat meer dan 
350 aanbieders op het gebied van 
HR technologie voor eindgebruikers 
in Nederland.

En de HRTech Consultancy gids
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De HRTech Arena

De HRTech Consultancy gids bevat 
meer dan 72 consultancy bedrijven 
die adviseren over HRTech
implementatie.



• Achter het HRTech landschap hangt de 
aanbiedersgids met alle profielen
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De aanbiedersgids

• Partners staan bovenaan en 
krijgen een uitgebreid profiel
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HRTech nieuws en partnercontent



• Deze HRTech Experts en Consultancy 
Partners zijn ervaren en onafhankelijke 
specialisten op HRTech gebied. Het zijn 
geen IT-ers!

• Zij hebben hun sporen verdiend in één of 
meerdere domeinen HR Technologie. 

• Zij delen actief hun kennis in de community 
en participeren in community meet ups.
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De #HRTech Experts en Consultancy Partners
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Agenda met partnerevents



• Een compleet overzicht van alle 
“HRTech Taal” voor  HR Professionals 

• Daarnaast kunnen Experts en Partners 
content delen in de vorm van 
whitepapers, ebooks en webinars

• Downloads van die content leveren 
leads op naar Partners
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De HRTech kennisbank
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• Als we weer mogen na corona tijd
• Tot dan via een online borrel (met borrelpakket)

Expert Community Diners



• Avonden exclusief voor de Software en Consultancy Partners en de Experts in 
onze #HRTech Review community. 

• Een HRTech spreker en discussie

• Een inhoudelijke netwerk avond dus, geen sales
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Expert Community Diners/Meetups



Vijf keer in 2021 organiseren we een #HRTech themaweek:

• Week 9, 1-5 maart: Een privacy check bij HR (Tech)
• i.s.m. TK advocaten

• Week 15, 12-16 april: Engagement en Branding

• Week 20, 17-21 mei: Prestatie en skills ontwikkeling

• Week 39, 27-30 september: Assessments en Matching

• Week 44, 1-5 november: Workforce Management
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HRTech Themaweken 2021



• Twee dagen met drie debinars (=demo webinars) per dag van 
partners en de functies rond het thema in hun tooling

• Deelname voor software en consultancy partners

• Openbaar panelgesprek met experts over het thema

• Community meet up met HRTech Expert community

• Alle partners en experts worden uitgenodigd voor inspiratie en 
discussie

• Een thema ‘dossier’ pagina op de webiste met Partners en 
Experts prominent in beeld
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Opbouw per themaweek



Demo webinars: debinars

• Online, gefaciliteerd door #HRTech Review

• Aanbieders geven demo’s van hun software of dienst

• De demo’s worden opgenomen en via Youtube gedeeld

• Duur 25-30 minuten

• Niet alleen ‘verkoop slides’, maar vooral inhoudelijke 
demo’s door product experts met vragen van kijkers

Een demo >>
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Debinars in de themaweken

https://www.youtube.com/channel/UCQi61IiiHcKTjUkTjjIDc-A/videos


• Voor partners:
• Logo + titel debinar op event pagina

• Banners met logo voor eigen marketing / social posts

• Artikel vooraf of achteraf over het debinar op onze site

• 20-50 leads (naam, e-mail, organisatie, organisatie omvang), 10-20 live kijkers, 10-100 
terugkijkers (via Youtube)

• Optioneel verwijderen inschrijvingen concullega’s 

• Afhankelijk van corona; gezamenlijke opname locatie in Bunnik

• Inclusief voor gouden/zilveren partners

• Bronzen partners €750, losse deelname €1.000
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Debinars: kosten + opbrengsten

Een demo >>

https://www.youtube.com/channel/UCQi61IiiHcKTjUkTjjIDc-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQi61IiiHcKTjUkTjjIDc-A/videos
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Output debinars via Youtube



8-10 jun

27-30 sep

16-18 nov

1-5 nov

8-12 feb

Community Meetup

1 apr

20 jan

Thema week I Thema week II Thema week III Thema week IV Thema week V

2 mrt

Community Meetup

20 mei

(Partner)events in 2021

1–5 mrt 12–16 apr 17-21 mei

27 sep



Aansluiten bij #HRTech Review 

werkt op twee fronten: 

1. Marketing, door vergroten van jouw 

naamsbekendheid via ons platform

2. Productontwikkeling, via 

netwerkbijeenkomsten en informatie 

deling over ontwikkelingen op de 

markt; verbinden (van tools) is de 

enige weg naar de toekomst Bron: Company info
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What’s in it for the partners?



2021 Gratis Brons pakket 
(€750 per jaar)

Zilver pakket 
(€750 per kw.)

Goud pakket
(€1500 per kw.)

Eenmalig

Basis profiel op hrtechreview.nl op basis van informatie eigen website V

Uitgebreid profiel op hrtechreview.nl + updates + events in agenda V + 1 update per 
jaar

V + 2 updates per 
jaar

V + 4 updates per 
jaar

Bovenaan bij de Software aanbieders in de Aanbiedersgids In totaallijst Als kennispartner Als kennispartner

Intro debinar of f2f, demo introductie bij alle HRTech Experts X V V

Hoofdsponsor van de nieuwsbrief, met relevante content CTA X 1 per jaar 2 per jaar 

Repost van content: artikelen uit naam van partner / persberichten / 
content in de Kennisbank + promotie op Linkedin

X 4 per jaar 8 per jaar

Community meetup diner met alle partners + HRTech Experts (2 keer 
per jaar)

Uitnodiging 1 gratis kaart 2 gratis kaarten

Community meetup online met alle partners + HRTech Experts (5 keer 
per jaar)

1 gratis kaart 2 gratis kaarten 3 gratis kaarten

Debinars: een Demo Webinar in een van de themaweken Optioneel 1 per jaar 2 per jaar € 1.000

Content door HRTech Review: eventverslag, nieuws,  interviews X  X  2 per jaar
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Software Partner model



2021 Gratis Brons pakket 
(€750 per jaar)

Zilver pakket 
(€750 per kw.)

Goud pakket
(€1500 per kw.)

Basis profiel op hrtechreview.nl op basis van informatie eigen website V

Uitgebreid profiel op hrtechreview.nl + updates + events in agenda V + 1 update p.j. V + 2 updates p.j. V + 4 updates p.j.

Bovenaan bij de Consultancy partners in de Aanbieders Gids en de 
Consultancy Gids

In totaallijst Als kennispartner Als kennispartner

Expert in #HRTech Expert Panel X Consultancy 1x Consultancy 1x

Hoofdsponsor van de nieuwsbrief, met relevante content CTA X 1 per jaar 2 per jaar 

Repost van content: artikelen uit naam van partner / persberichten / 
content in de Kennisbank + promotie op Linkedin

X 4 per jaar 8 per jaar

Debinar themaweken: een Expert Webinar van 30 minuten Met korting €750 1 per jaar 1 per jaar 

Community diner met alle partners + HRTech Experts (2 keer per jaar Uitnodiging 1 gratis kaart 2 gratis kaarten

Community meetup online met partners + HRTech Experts (5 keer per 
jaar)

1 gratis kaart 2 gratis kaarten 3 gratis kaarten

Update HR Tech marktonwikkelingen in kennissessie bij partner X X 1 keer per jaar

Content door HRTech Review: eventverslag, nieuws,  interviews X X 2 per jaar
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Consultancy Partner model



Experts brengen hun waarde in bij onze community door per jaar één of meer van 

onderstaande activiteiten uit te voeren:

• Schrijven van 1 of meer artikelen (opinie, klantcase, tech, review)*

• Aanwezigheid namens #HRTech Review bij events

• Aanwezigheid + schrijven van 1 of meer content artikelen namens #HRTech Review bij events*

• Host / dagvoorzitter bij debinars of paneldiscussie leider

• Een klantcase / spreker werven voor relevante events

• Een software / consultancy partner werven voor events (inc. lead fee)

• Of een nader te bepalen toegevoegde waarde voor onze community

* Je laten interviewen door een van onze redacteuren kan ook, á € 199 voor kant en klaar artikel
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#HRTech Experts



Heb je vragen over deze mediakit, wil je meedoen of ben 
je op zoek naar een maatwerkoplossing?

Neem dan contact op met Mark van Assema, 
mark@hrtechreview.nl of 0621296636

HRTech Review B.V. l K.v.K. 71739165 l BTW NL8588.30.152.B01
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Meer informatie

mailto:mark@hrtechreview.nl

