
Profiel van de ABU
De ABU behartigt al ruim 55 jaar de 
belangen van de ondernemers in de 
uitzendbranche. Sinds de oprichting 
in 1961 draagt de ABU voortdurend 
bij aan de professionalisering van 
deze branche. Met een breed scala 
aan activiteiten heeft de ABU bij  
de politiek en bij maatschappelijke 
organisaties erkenning verkregen 
voor de sociale en economische  
betekenis van uit zendwerk. Ruim 
585 uitzendorganisaties zijn aan
gesloten bij de ABU.

Redactionele formule
Reflex is het vakblad van de  
ABU voor zijn leden. Reflex infor
meert over ont wik ke lingen in de 

uitzendbranche en biedt inspiratie 
aan ABUleden in hun rol als onder
nemer én werkgever. De informatie 
in het blad ondersteunt het manage
ment bij de bedrijfsvoering en helpt 
hen om relevante zaken snel en 
helder naar de praktijk om te zetten. 

De redactie streeft naar een  
combinatie van inspirerende  
interviews, actuele berichtgeving,  
heldere (achtergrond)informatie  
over de flexbranche, praktische  
uitleg van wet en regelgeving,  
tips en consequenties. De onder
werpen bestrijken het vakgebied  
van directies , managers en andere 
professionals van bij ABUaan   
ge sloten uitzendorganisaties.

Verspreiding
Reflex wordt in druk gratis verzonden 
naar de directies en alle vestigingen 
van ABUaangesloten leden.  
Daarnaast wordt Reflex digitaal  
aangeboden aan alle medewerkers  
van ABUleden. Op circa 1.800 
vestigingen zijn meer dan 29.000 
mensen werkzaam.

Abonnement
ABU-leden kunnen extra exempla
ren ontvangen. De kosten hiervoor 
bedragen € 10,00 per jaar, exclusief 
BTW en € 4,50 verzendkosten.
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Inspireert en informeert ABU-leden over de uitzend- en payrollbranche

THEMA 
Hoe uitdagend wordt 2020?

"De behoefte aan flexibiliteit is groot in Nederland."

Econoom Bas ter Weel 

DWARSDENKERSZorgt hogere kostprijs  uitzendwerk voor vlucht  naar zzp?

DOSSIER
Zo kunnen statushouders naar werk begeleid worden.

CHECKLIST
Klaar voor de Wab?  De belangrijkste stappen  op een rij.

“ De markt wil best meer betalen voor uitzendkrachten”
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Informatie  
voor 
adverteerders

Uitgegeven door: ABU (Algemene Bond Uitzend
ondernemingen), Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar, jaargang 20, 2020

Hoofdredacteur:  Astrid Wintershoven
Telefoon: 020  655 82 02
Email:   reflex@abu.nl
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Aanleveradres
Oneseventwo 
Contact: Kim den Ouden
Telefoon:  020  423 16 47
Email:  kim@studiooneseventwo.nl

Reserveringen en informatie
AdNovus B.V. 
Contact:  Richard Ludeke
Telefoon:  036  524 09 59
Fax:  036 - 524 08 93
Email:  info@adnovus.nl 

Technische specificaties
•  Certified PDF (300 dpi) met  

snijtekens en min. 3 mm afloop
• (Digitale) drukproef (Géén print!).  
  Zonder drukproef worden  

advertenties volgens standaard
drukwaarden gedrukt!

Illustraties en foto’s
•  Minimaal 300 dpi
• EPS, JPG, PSD of TIFFbestanden.

ADVERTENTIE MATERIAAL

 Nummer  Verschijningsdatum Materiaal aanleveren vóór 
 1  9 april week 15 27 maart   week 13

 2  25 juni  week 26 12 juni week 24

 3  3 september week 36  21 augustus  week 34

 4  17 december week 51 4 december  week 49
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VERSCHIJNINGS-/AANLEVERDATA  2020

ADVERTENTIETARIEVEN  Reflex 2020 per plaatsing en exclusief BTW  

 
Bladspiegel (Aflopend, b x h) 

•  ²/1 pagina:  420 x 260 mm* 
•  ¹/1 pagina:  210 x 260 mm*
• ¹/2 pagina liggend:  210 x 130 mm* 
• ¹/2 pagina staand:  105 x 260 mm* 

* Exclusief 3 mm afloop rondom

Zetspiegel (b x h)
• ²/1 pagina:  360 x 220 mm
• ¹/1 pagina:  180 x 220 mm
• ¹/2 pagina liggend:  180 x 110 mm
• ¹/2 pagina staand:   87 x 220 mm

Full colour 1x  3x  6x
2/1 pagina €  2.950,- €  2.660,- € 2.510,-

1/1 pagina €  1.570,- €  1.410,- € 1.330,-

1/2 pagina €  990,- € 890,- € 840,-

1/4 pagina €  610,-  €  550,-  € 520,-

Advertorial 1/1 pagina  € 2.690,- (inclusief kleurgebruik en opmaak)

Toeslagen
Overeengekomen speciale plaats   Advertentietarief + 25%

  

Tarieven bijsluiter   € 2.520,- + € 160,- handling + porti > 20 gram

FORMATEN


