
Als lid van VBO profiteer je niet alleen 
van aantrekkelijke schaalvoordelen en 
handige tools die je kunt gebruiken 
in je dagelijkse praktijk. Je bent ook 
onderdeel van een sterke community 
waarin kennis delen centraal staat. 
Door naar buiten toe één sterk front te 
vormen richting de politiek, in de sector 
en bovenal naar consumenten (jouw 
potentiële klanten), bereiken we veel 
meer. Hoe we dat doen, lees je in het 
onderstaande overzicht. 

SAMEN STERKER. 
BEREIK MEER ALS LID VAN VBO. 
OVERZICHT BEREIKCIJFERS

3 keer in de Ondernemer
Bereik per keer: 3 miljoen

3 keer in de Boerderij
Bereik per keer: 22.370

Relatiemagazine Vastgoed Adviseur
6 keer per jaar met ieder een oplage van 
gemiddeld 2.500 exemplaren en een 
meeleesfactor van 3

Free publicity 
Exposure in landelijke en regionale 
dagbladen, vakbladen en online platforms 
met een mediawaarde van € 1.200.000

11 webinars en 6 podcasts met 
interessante gastsprekers
Onze webinars zijn 13.168 keer beluisterd, 
de podcasts ruim 200 keer 

FACEBOOK
Actuele berichten en blogs om te delen 
met je volgers
215 berichten en 592.004 vertoningen

LINKEDIN
Vastgoednieuws en ondernemerstips 
417 berichten en 261.933 vertoningen

INSTAGRAM
Leer VBO en andere leden beter kennen
60 berichten en ruim 24.000 vertoningen

We zijn dit jaar 10 nieuwe partnerships aangegaan
Hierdoor kunnen onze leden profiteren van aantrekkelijke korting 
of exclusieve diensten

Meer dan 1.300 chatberichten van leden in 
de community-chat 
en 58 door VBO geplaatste actuele berichten. 
Leden jonger dan 35 geven een 8,6 voor 
het aanbevelen van VBO als vereniging aan 
collega-makelaars/taxateurs

VBO NEXT

Marketingcampagne 
‘De waarde van je 
huis’ is 28,4 miljoen 
keer gezien en 
gehoord via TV, radio 
en online!

ONLINE MARKETING
VBO.NL & VBOMAKELAAR.NL
Het aanbod van VBO-leden is 19,5 
miljoen keer bekeken
Ruim 70.000 keer is gezocht naar 
VBO-makelaars/taxateurs. En 135.763 
gebruikers bezochten de website 
voor informatie over de vereniging en 
vastgoednieuws

CORPORATE COMMUNICATIE

LEDENVOORDEEL

* Bereikcijfers van kalenderjaar 2020

Natuurlijk is de landelijke campagne niet alleen gericht op 
Wonen, er is ook aandacht voor Landelijk en Agrarisch Vastgoed 
en Bedrijfsmatig Vastgoed


