
Samenwerken met hetbureauWEL
HetbureauWEL heeft  als missie het  leven groener,  eer l i jker  en leuker te 
maken.  Dat doen we met behulp van content en marktonderzoek waarbi j  we 
graag samenwerken met jouw organisat ie ,  d ie (net  als wi j )  een duurzame 
missie heeft  of  verder wi l  verduurzamen. We schri jven verhalen,  s ignaleren 
trends,  organiseren masterclasses,  testen producten en doen onderzoek naar 
de wensen en behoeften van de bewuste consument.

Wil  je  met ons samenwerken? We zetten al le opties voor je op een r i j . 
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Wat maken we?

Content 

HetbureauWEL gelooft dat iedereen een positieve 
invloed kan hebben op de samenleving met de dagelijkse 
keuze die je maakt. Of het nou gaat om het openen 
van een bankrekening, het isoleren van je huis of het 
aanschaffen van kleding, eten of spullen: er is alti jd een 
duurzaam alternatief te vinden. De vraag is alleen: waar 
vind je die alternatieven, welk merk is betrouwbaar en 
wat past het beste bij jou? 

HetbureauWEL helpt bedrijven en organisaties met het 
bereiken van de bewuste en groene doelgroep door 
middel van  toegankelijke en betrouwbare content. 
Dankzij 20 jaar ervaring in storytelling, journalistiek, 
communicatieadvies en duurzaamheid weten we wat 
wel en niet aanslaat.   

Marktonderzoek

Sinds de oprichting van hetkanWEL in 2005 hebben 
we een gedegen netwerk opgebouwd van mensen die 
groener, eerli jker en leuker willen leven. Deze duurzame 
pioniers, koplopers en wereldverbeteraars tonen niet 
alleen dat een groene toekomst mogelijk is, maar ook 
hoe die eruit kan zien in de praktijk. Wat zij nu belangrijk 
vinden, is over twee jaar mainstream. 

HetbureauWEL helpt bedrijven en organisaties 
graag op weg naar een groene toekomst. We testen 
jouw (innovatieve) producten en diensten  in de 
groene doelgroep,  schrijven trendrapporten, geven 
trendlezingen en doen opinie- en marktonderzoek. 
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Ons bereik

15.400 
Volgers op Twitter
hetkanWEL

1.900 
Volgers op LinkedIn
hetkanWEL

60.300 
Volgers op Facebook
hetkanWEL

11.000 
Volgers op Instagram
hetkanWEL

1,8 miljoen 
Unieke bezoekers per jaar
www.hetkanwel.nl

13.550
Nieuwsbrief abonnees 
hetkanWEL

28.800
Maandelijkse weergaven
hetkanWEL
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Tarieven en opties

Content
Ons team bestaat uit contentspecialisten op het gebied van tekst, social media, fotografie, 
vormgeving, video en podcasts. Samen werken we aan onze missie om het leven groener, eerli jker 
en leuker te maken. Dan doen we met het produceren van interviews, artikelen, blogs, webteksten, 
e-books, podcasts, video’s, foto’s en content voor social media .  Deze communicatiemiddelen kan 
je gebruiken voor je eigen kanalen of inzetten op de kanalen van hetkanWEL.  

•  Content voor hetkanWEL
Voor hetkanWEL maken we het onderscheid tussen partnerblogs en SEO-blogs. Bij een 
partnerblog bespreken we vooraf alti jd uitgebreid het onderwerp en de invalshoek. Bij een 
SEO-blog bespreken we alleen welke twee follow-links in het artikel komen, maar de inhoud 
bepalen we zelf. In beide gevallen schrijven wij het artikel,  omdat we weten wat aanslaat bij 
het publiek van hetkanWEL. 

Par tnerblog       vanaf 450 euro  
SEO-blog        vanaf 300 euro
Losse fol low-l ink in een bestaand ar t ikel   50 euro
Interview         500 euro

Het is ook mogelijk om een serie artikelen te schrijven of een artikel te combineren met een 
masterclass, onderzoek of social-mediacampagne .  De kosten hiervoor worden in overleg 
bepaald, net als de tarieven voor video, podcast, fotografie of vormgeving .  Je kan ook een 
thema sponsoren voor een bepaalde tijd, waarbij een combinatie mogelijk is van bovenstaande 
content-opties. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Asceline Groot (a.groot@hetkanwel.nl). 

•  Content voor jouw eigen kanalen 
Onze jarenlange ervaring op het gebied van storytelling, journalistiek en communicatieadvies 
zetten we ook regelmatig in voor andere kanalen. 

Content schri jven      75 euro per uur
Communicat ieadvies      90 euro per uur  
Advies over of  beheer van social -mediakanalen  75 euro per uur
Organisat ie masterclass      ( in overleg) 
E-book        vanaf 1000 euro

mailto:a.groot%40hetkanwel.nl?subject=Content
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Marktonderzoek

• Trendlezingen en -rapporten 
Wil je weten wat bewuste consumenten nu en in de toekomst belangrijk vinden? Dan geven we 
graag een trendlezing. 

We geven een trendlezing vanaf 1000 euro.
Inclusief voorbereidingsgesprek en tussentijdse 
afstemming.  De presentatie kan live op locatie of online. 

Wil je een trendlezing over een bepaald 
thema, dan kan dat vanaf 1500 euro.

We kunnen ook een volledig trendrapport voor je 
opstellen vanaf 750 euro. Inclusief voorbereidingsgesprek, 
tussentijdse afstemming en aanlevering rapport.

• Opiniepanel
Ben ji j  benieuwd hoe de groene doelgroep over bepaalde thema’s denkt? Wij doen graag 
onderzoek binnen onze community door een enquête op te stellen of interviews te doen. 
De resultaten verwerken we in een overzichtelijk rapport.

Enquête verspreiden onder doelgroep:
1000 euro  voor 200 respondenten 
1500 euro  voor 400 respondenten 
2500 euro  voor 1000 respondenten

Interviews doelgroep: 
1250 euro  voor 10 respondenten 
2250 euro  voor 25 respondenten

• Testpanel 
Wil je weten wat duurzame consumenten van jouw communicatieboodschap of product vinden? 
Leg het dan voor aan ons testpanel dat bestaat uit 600 mensen. Wij ontwikkelen een enquête 
voor je, delen deze met de juiste doelgroep en vragen hen jouw boodschap of product te 
beoordelen .  De uitkomsten verwerken we in een rapport. 

Vanaf 10 deelnemers
750 euro  voor 10 respondenten 
1500 euro  voor 25 respondenten

Wil je nog verder de diepte in? Dan kunnen we ook interviews met de leden van ons testpanel 
afnemen. Voor meer informatie, neem contact op met asceline@hetbureauwel.nl en 
wyke@hetbureauwel.nl.

mailto:asceline%40hetbureauwel.nl?subject=
mailto:wyke%40hetbureauwel.nl?subject=
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https://hetbureauwel.nl/
https://www.hetkanwel.nl/
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