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Aantal emailadressen docenten 2.400

Website unieke bezoekers 110.000

Facebook volgers: 15.000

Aantal scholen: 1.350

Oplage scholen: 42.000

Oplage particulier: 23.000
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Naamsbekendheid: 89%

Aantal scholen/docenten PO: 1.400

Oplage krant: 125.000

Aantal emailadressen docenten: 15.000

Website: 35.000 per maand

Samsam
Verschijnt 5x per 

jaar voor 
kinderen in de 

doelgroep 
8 – 12 jaar
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Meeleespercentage: 69%

Aantal scholen/docenten PO: 220

Aantal scholen/docenten VO: 279

Website unieke bezoekers:  125.000

Facebook volgers: 13.000

7 DAYS
bereikt wekelijks 

67.500
jongeren in de 

doelgroep 
12 – 16 jaar 
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Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Agency
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Educatie
Lesmethodes op maat.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Contentcreatie
Tekst & video.  

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

Schakel ons bureau in bij het begin van uw strategiebepaling. Wie wilt u wanneer 

bereiken en welke media wilt u inzetten. Wij zorgen dat alles mooi op elkaar aansluit en 

helpen u eventueel met de creatie ervan.
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Agency voor voedingscentrum:
Op maat gemaakte krant over de nieuwe schijf van 5 
geschreven. Deze is verspreid op alle basisscholen en 
ingestoken in Kidsweek zelf. Er is een leskaart over de 
schijf van 5 ontwikkeld voor alle Kidsweek- en 
Samsam-scholen. Een gedeelte van de site 
herschreven speciaal voor kinderen inclusief SEO slag. 
Er zijn video’s voor voedingscentrum opgenomen.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Kruiswoordpuzzel 
Lees pagina 14 van Kidsweek goed door en maak de puzzel hieronder. 

2 Weet wat je eet!  

a  Lees het kopje ‘(W)eet ik veel?! ‘ en doe 
de test! 

 

b De antwoorden staan onderaan de 
test. Kijk jouw antwoorden na. Had je 
de vragen goed?  

c Ga naar  
www.voedingscentrum.nl/7-13 jaar 
en klik op ‘test jezelf’. Doe de test en 
lees de uitleg bij de antwoorden. 

 

d Je hebt meer geleerd over gezond eten met de Schijf van Vijf. Kun jij jezelf een TIP en TOP geven over jouw voedingspatroon? 

3 Jouw menu!  

a  Bekijk de afbeelding hieronder. Deze producten heeft een meisje 

van 9-13 jaar elke dag nodig. Ben je jonger of ouder of ben je een 

jongen, kijk dan op www.voedingscentrum.nl/7-13jaar bij de Schijf 

van Vijf. Hier lees je welke producten jij per dag nodig hebt. 

 

b Stel je eigen dagmenu samen  aan de hand van deze  producten en schrijf het op. Doe het zo:  

Ontbijt:  
Lunch: 
Diner: 
Tussendoor neem ik:  

Tip! Kijk op 
www.voedingscentrum.nl/7-13jaar 
voor lekkere én gezonde recepten.  

  

 

Opdrachtkaart  

Wat leer ik hiervan?   Je leert van alles over het Voedingscentrum en de Schijf van Vijf. 

Wat heb ik nodig?   Kidsweek week 45   
 opdrachtkaart  

 pen, potlood, stiften   
  

Wat moet ik doen?    Lees de advertorial op pagina 14 in Kidsweek, week 45. 

Schrijf je antwoorden op een oefenblaadje. 

 

 

HORIZONTAAL 
3. Wie heeft de Schijf van Vijf gemaakt? 
5. Om te …, sterk te worden én om gezond te blijven 

heb je voedingsstoffen nodig. 
 

 

VERTICAAL 
1. Wat krijg je voldoende binnen als je elke dag uit elk 

vak van de Schijf van Vijf eet? 
2. Rood … is eigenlijk helemaal niet zo goed voor jou 

en de wereld. 4. De Schijf van Vijf is een plaat waarop staat  

 wat … keuzes zijn om te eten en te drinken. 

 



Media

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in 
kranten, website, nieuwsbrieven en socials.
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Educatie
Lesmethodes op maat.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Partnerships
Van joint promotions tot content partnerships.

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

U kunt natuurlijk ook gewoon ‘ouderwets’ bij ons adverteren of speciaal voor de kids-

jongeren- of jongvolwassenen doelgroep een passende advertorial laten maken.
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Media-Inzet voor Heinz
Storytelling voor H.J. Heinz. Een opvolgende 
campagne met 3 advertorials, geschreven en 
vormgegeven door de Kidsweek redactie.
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Educatie
Lesmethodes op maat.

Onderzoek

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Onderzoek
Doelgroeponderzoek met slag naar marketing 

opslossing

Contentcreatie
Tekst & video.  

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

Nog niet zeker wat u de doelgroep wilt gaan vertellen, of over de manier waarop?        

Wij werken graag samen met onderzoeksbureaus om de uitslagen van onderzoek goed te 

verwerken in uw marketingboodschap.
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Onderzoek
Youngworks schudt organisaties en merken wakker uit 
hun oude gewoonten. Hun onderzoeken en sessies 
leveren inzichten, inspiratie en concreet advies op die 
hen helpt jongeren beter te begrijpen. Onze 
journalisten kunnen vervolgens dit verhaal goed 
vertalen naar mooie content geschikt voor jongeren. 
Samen geloven we in de kracht van kwaliteit in plaats 
van in korte oplossingen. 
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Custom publishing
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Educatie
Lesmethodes op maat.

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Uw wensen, uw communicatiedoelstellingen én de vraag waarin kinderen en jongeren 

geïnteresseerd zijn, staan centraal om tot een plan op maat te komen. De uitkomst kan zijn 

dat een speciale krant of magazine ontwikkeld wordt. Het kan ook een digitaal product als 

website of app zijn. 

Contentcreatie
Tekst & video.  

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 
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Custom publishing krant: Week van Vincent
Met de week van Vincent werden kinderen op de 
basisschool gevoed met levenslessen van Vincent 
Gogh. Zoals ‘fouten maken mag’. 

- Secundair doel: online platform met bestaande 
lessen meer onder de aandacht brengen.
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Custom publishing en distributie naar PO en VO 
scholen voor de Kamer van Koophandel
In de Starterskrant4Kids en Jonge starterskrant 
inspireerden we kinderen en jongeren een eigen 
onderneming te starten. De kranten dienden als 
oproep om naar de Startersdag4Kids en Jonge 
Startersdag te komen. 
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Custom publishing:
Distributie naar basisscholen voor de Plastic Soup Foundation

In de Plasticsoepkrant lees je alles over plasticsoep.
Wat is plasticsoep? Hoe gevaarlijk is plasticsoep? Hoeveel plasticsoep is er? Wat kunnen we er samen aan doen?
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Contentcreatie

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Contentcreatie
Tekst & video.  

Educatie
Lesmethodes op maat.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

Hoe zorg je dat je boodschap overkomt? Met effectieve contentcreatie: op precies het 

juiste moment vertellen waar je klanten naar zoeken.



Contentcreatie voor Universiteit Leiden
Vertaling van het wetenschappelijke nieuws naar
content passend bij de belevingswereld van 
jongeren.
Gedistribueerd via eigen platform binnen 7Days 
en via sociale media.



Distributie

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

Educatie
Lesmethodes op maat.

Kidsweek in de Klas en Samsam in Klas bereiken gezamenlijk bijna de helft van alle 

Nederlandse basisscholen. Daarnaast houden we een database bij met de andere 

basisscholen van Nederland. Deze wordt regelmatig ververst met nieuwe namen van 

docenten. Wij distribueren graag uw communicatie uitingen, oproep of proefexemplaren 

van uw producten en diensten. Daarnaast kunnen onze website en socials gebruikt 

worden voor het distribueren van content.

Contentcreatie
Tekst & video.  
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Distributie voor join the pipe
Bijsteken van materialen (o.a. voorbeeldfles) naar de 
scholen ter activatie van watertappunten. 
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Activatie

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Educatie
Lesmethodes op maat.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Contentcreatie
Tekst & video.  

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

Activatie op de winkelvloer of activatie in de klas? 
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Activatiecampagne voor SPADEL i.s.m. Albert Heijn
Campagne ter promotie van gezond drinken en 
gezond snoepen. Displays in alle 900 AH filialen: Koop 
SPA Kids + AH Snoeptomaatjes = 3 weken gratis 
Kidsweek. Mediacampagne in alle kanalen Kidsweek 
en POS Materiaal en in bonusfolder.



In de 
Albert Heijn
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Activatiecampagne voor het Ouderenfonds i.s.m. 
PostNL
170.000 kinderen op bijna 1500 scholen hebben een 
kerstkaart naar eenzame ouderen gestuurd. Dit naar 
aanleiding van een activatiecampagne naar 
Kidsweekscholen en ons extra scholen bestand.
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Educatie
Lesmethodes op maat.

Educatie

Media
Verschillende advertentiemogelijkheden in kranten, 

website, nieuwsbrieven en socials.

Agency
Conceptontwikkeling voor campagnes die uw 

communicatie- en marketingdoelstellingen 
ondersteunen.

Onderzoek
In samenwerking met Young Works. 

Custom publishing
Op maat gemaakte (hart)kranten, doeboeken, 

workshops en lesmateriaal.

Activatie
Zet onze producten in voor een instore 

promotiecampagne of on-pack promotie.

Contentcreatie
Tekst & video.  

Distributie
Fysiek: Bereik 3000 basisscholen en lift mee op 

sterke merken Kidsweek & Samsam. 
Content: Bereik met uw content onze kids, 
jongeren of jongvolwassenen achterban. 

In samenwerking met derden maken wij educatieve content en lessen op maat. 
Makkelijk te gebruiken in onze digitale les omgeving of special voor u een eigen 
ontwikkelde lesomgeving. 



Digitaal lesmateriaal gemaakt i.s.m. Buro Podium. Ter 
activatie van het lesmateriaal is een voorproefje van de les 
gemaakt op een opdrachtkaart (printversie). En deze is 
bijgesloten bij alle Kidsweekscholen.
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Lesmateriaal Kika



j.vanroemburg@yandc.nl
06-46445999
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j.vanroemburg@yandc.nl
06-46445999

30

06-52636670


