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Titel:  Participatie en Herstel
Ondertitel:  van mensen met psychische aandoeningen en 

psychosociale beperkingen
Verschijningsfrequentie:  4x per jaar
Oplage: 1.000 
Uitgave van: Uitgeverij SWP
Website:  www.participatieenherstel.nl

Redactionele informatie 
Formule:  Participatie en Herstel richt zich op ondersteuning van maat-
schappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappe-
lijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze 
mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een versla-
ving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin 
zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. Het tijdschrift 
wordt door een grote redactie bestaande uit professionals tot stand ge-
bracht.

Doelgroep
Participatie en Herstel is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woon-
vormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweede-
lijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op 
herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking.

Technische gegevens
Bladspiegel: 170 x 240mm
Zetspiegel: 120 x 200mm

Aanleveren digitaal materiaal
Digitaal advertentiemateriaal dient als PDF, EPS of TIFF aangeleverd te worden, of opgemaakt in Adobe InDesign. Het 
materiaal dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties, alsmede een duidelijk voorbeeld (print of PDF). 
Alle gebruikte afbeeldingen dienen ‘hi-res’ (hoge resolutie) te zijn. Let bij kleurenadvertenties op, dat u geen RGB-
kleuren gebruikt of naast full colour nog steunkleuren toevoegt.

Als Uitgeverij SWP het materiaal niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt, kunnen er kosten doorberekend 
worden voor de te maken aanpassingen.

Advertentietarieven print
Advertentieformaten en -prijzen (uitvoering zwartwit)

Breed x hoog 1x 4x

1/1 pagina 120 x 200mm € 425,- € 325,-

1/2 pagina 120 x 100mm € 275,- € 175,-

Participatie 
en Herstel



Tarieven email nieuwsbrief & online
Digitale nieuwsbrief

Mini-advertorial (tekst+beeld+url) Op aanvraag

Squarebanner (200x200px) Op aanvraag

Website

Square banner (220 x 220px) Op aanvraag

Planning

Nummer Sluitingsdata Verschijningsdata

Nr. 1  Special 30 januari half maart

Nr. 2 1 mei half juni

Nr. 3 7 augustus half september

Nr. 4 16 oktober eind november

Contact
Participatie en herstel  is een uitgave van:  

Uitgeverij SWP 
Postbus 12010 
1100 AA Amsterdam-Zuidoost 
Tel.: 020 - 369 72 37 
E-mail: philippine@mailswp.com
www.participatieenherstel.nl


