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Onze kennis op het gebied van langer thuis wonen wordt steeds vaker gebruikt

door gerenommeerde externe partijen. Denk hierbij aan Eigen Huis, Nu.nl, RTL-Z,

RTL Nieuws, Het Nederlands Dagblad, Dementie.nl en Regelhulp.nl. Daarnaast hebben we

gastcolleges gegeven bij Aventus Apeldoorn, KBO/PCOB en VeiligheidNL.

Kijk op www.langerthuisinhuis.nl/interviews-en-publicaties voor een greep uit de

publicaties waar we aan bij mochten dragen

Wat is Langer Thuis in Huis?
Langer Thuis in Huis biedt handvatten voor langer thuis wonen via een online platform.

Het is dé plek waar senioren praktische informatie vinden die helpt om

langer veilig én gezellig thuis te blijven wonen. Wij zijn er voor de senior die midden in het

leven staat en zich energiek voorbereidt op een zelfstandige toekomst.

LTiH biedt dagelijks nieuwe keuzehulpen, anti-eenzaamheidstips, technische innovaties,

informatie over financieringen, veiligheidstips, doe-dingen en leuke wetenschappelijke

feitjes die bewijzen dat ouder worden écht niet alleen met gebreken komt. Bovendien hebben

we een paar fanatieke columnisten die eerlijk en humoristisch schrijven over hun ervaringen

met het langer thuis wonen.

Wat is er te vinden op Langer Thuis in Huis?

Langer Thuis in Huis als autoriteit

https://www.eigenhuis.nl/wonen/langer-zelfstandig-wonen/in-je-woning-blijven/langer-wonen-in-eigen-huis#/
https://www.nu.nl/privacy-gate/accept?redirectUri=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Feten-en-drinken%2F6205590%2Faanbod-maaltijdbezorgers-voor-ouderen-groeit-hier-moet-je-op-letten.html&authId=39908259-4bdb-4331-80e4-e9d396266ad5&referrer=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2F&referer=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2F
https://www.rtlnieuws.nl/economie/special/artikel/4959951/zorg-thuiszorg-thuis-wonen-ouderen
http://www.langerthuisinhuis.nl/interviews-en-publicaties


Onze doelgroep
Langer Thuis in Huis focust zich op de senioren doelgroep (70-85 jaar) die nog zelfstandig

woont en dit ook van plan is om te blijven doen. Zeker gezien het verdwijnen van reguliere

bejaardentehuizen/verzorgingstehuizen enerzijds en de snelle vergrijzing anderzijds groeit

deze doelgroep heel hard. 

3.067.997
 

Aantal 65-85 jarigen 
in Nederland in 2021

(Bron: CBS)

Ons bereik

Gebruikers: 50.000-130.000

Paginaweergaven: 55.000 - 250.000

Gem. tijd op pagina: 02:24

Website
(gem per maand 2022)

Abonnees: 7.043

Openrate: 39,5%

Klikratio: 8,48%

Nieuwsbrief
(Dec, 2022)

SEO
(Dec, 2022)

DR (Ahrefs): 46   DA (MOZ): 33

Trust Flow: 25        Citation Flow: 34

Social Media
(Dec, 2022)

Facebook Volgers: 2.632



Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Partnerpagina
(1 jaar)

Pakket Slim

Nieuwsbrief item

2x

Branded content

Banners

10x

Tarief:
€ 2.030

€ 1.695

Samenwerken

Partnerpakketten

Partnerpagina
(1 jaar)

Pakket Premium

Nieuwsbrief item

4x

Branded content
2x

Banners

20x

Tarief:
€ 3.360

€ 2.795

We kijken graag samen met partners naar de mogelijkheden om een duurzame

samenwerking op te zetten waar alle partijen wat aan hebben. Dus jij als partner, wij als

platform en bovenal onze senioren. We bieden een aantal mogelijkheden om een product

of dienst bij onze senioren onder de aandacht te brengen.  De ervaring leert dat een

combinatie van deze mogelijkheden tot de beste resultaten leidt doordat de doelgroep

meerdere keren in aanraking komt met uw bedrijf.  Daarom hebben we een drietal

pakketten samengesteld. We gaan graag het gesprek aan om samen met jou te bepalen

wat de best passende vorm is. 

Pakket Basic

Nieuwsbrief item

1x

Branded content

€ 995

Tarief:
€ 1.275

Partnerpagina
(1 jaar)



Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Display advertising

Wij bieden de mogelijkheid om banners te plaatsen op relevante artikelen naar keuze.

Ook is het mogelijk om een banner op te nemen in onze nieuwsbrief.  Voor de

displaybanners maken we gebruik van bannercredits. 1 credit geeft recht op plaatsing

van een banner gedurende 1 maand op een artikel naar keuze of een banner in 1

nieuwsbrief.

1 credit € 150

10 credits € 1100

20 credits € 2350

50 credits € 3950

Branded content

Tarief: € 395,-

Laten schrijven (+/-500 woorden):      € 195 
Promotie in nieuwsbrief of Facebook:  € 95

U schrijft zelf een artikel over uw product of dienst. Deze dient informatief te zijn en

relevant voor onze senioren doelgroep. U kunt hierin maximaal 3 links opnemen. Dit artikel

blijft voor onbepaalde tijd online. Hiermee bereikt u een grote relevante doelgroep, en

profiteert u daarnaast van ons sterke linkprofiel, dat bijdraagt aan uw vindbaarheid in

Google



Nieuwsbrief

Wij versturen wekelijks een digitale nieuwsbrief met daarin tips en weetjes over

alles dat met langer thuis wonen te maken heeft naar inmiddels 5.500 trouwe lezers.

Daarnaast versturen we maandelijks een themanieuwsbrief.

Tarief nieuwsbrief
Verschijnt wekelijks
5.880 abonnees | 40% openrate

Banner                     € 145
Nieuwsbrief item   € 295

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW
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Liefde voor de zorg

Naast ons platform Langer Thuis in Huis, beheren wij ook het platform

Liefde voor de zorg.

Met Liefde voor de zorg proberen we mogelijkheden aan te kaarten om ouderen en
mensen met een beperking in Nederland de zorg te geven die ze verdienen. De zorg in
Nederland moet en kan beter en wij zetten ons daar voor in. We doen dit door het
plaatsen van het laatste nieuws, blogs en alles wat interessant is met betrekking op de
zorg. We hebben inmiddels een groot bereik onder zorghulpverleners en senioren via de
diverse social media kanalen.

Bereik

Social Media
(Dec, 2022)

Facebook volgers:      43.278
Instagram volgers:     14.500
Twitter volgers:             7.203

Samenwerken

LVZ Boost pakket

Facebookbericht

1x

Twitterbericht

Instagrambericht

1x

Tarief:
€ 395

1x

LVZ Power pakket

Facebookbericht

2x

Twitterbericht

Instagrambericht

2x

Tarief:
€ 595

2x

LVZ Explosion pakket

Facebookbericht

2x

Twitterbericht

Instagrambericht

2x

Tarief:
€ 700

2x

 FB messenger 
bericht naar 500+ 

 FB messenger 
bericht naar 500+ 

Blogbericht op website
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