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Schrijf je op 13, 14 of 15 november 2009 in voor de gratis redac-tionele nieuwsbrief en maak kans op de VKbanen Academy training Carrièremana-gement t.w.v. € 650,-. Ga naar www.vkbanen.nl/beursactie
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VKbanen.nl
Facts & Figures over dé site voor hoger opgeleiden

VKbanen is het grootste carrièreplatform van Nederland voor hoger opgeleiden met informatie 
en inspiratie over ‘hoe werk werkt’. Daarnaast biedt het, wekelijks via de Volkskrant en 
dagelijks via de site, het breedste aanbod van banen voor hoger opgeleiden.

Algemene Facts & Figures

Waarom kiezen voor VKbanen.nl?

Via VKbanen.nl oriënteren 459.000 bezoekers zich op een 

nieuwe baan. Naast het breedste vacatureaanbod biedt 

VKbanen.nl relevant nieuws en advies, tests en boeken. Bij 

VKbanen.nl heeft u de hoogste attentiewaarde per vacature.

  Oriëntatiebereik VKbanen.nl:  459.000 Bron: NOA 2009 

  Bereik de Volkskrant op zaterdag: 1.167.000 Bron: NPM 2009I-II

  Oplage vacaturemail: 117.582 april 2010

  Oplage redactionele nieuwsbrief: 62.998 april 2010

VKbanen.nl biedt u:

   Hoog kwalitatief bereik in de doelgroep hoger opgeleiden.  

Met het VKbanen netwerk bereikt u ruim 1 op de 3 hoger 

opgeleiden in Nederland 

  Hoogste attentiewaarde per vacature

  Unieke combinatiemogelijkheden en daarmee de perfecte 

oplossing voor ieder wervingsvraagstuk

   Effectief bereik onder zowel de actief als latent werkzoekenden

  Uw online vacature wordt in de Banenlink van de Volkskrant 

zaterdageditie geplaatst en tevens selectief online  

doorgeplaatst op basis van het vakgebied

Bronnen: NOA 2009 en genoemde sites (op 26-04-2010)

Oriëntatiegedrag HBO+ opgeleiden
  Oriëntatie Aantal  Bezoeken 

 bereik vacatures per vacature

VKbanen.nl 302.000 1.495  202

Intermediair.nl 414.000 2.277  182

Stepstone.nl 180.000 1.301  138

Jobtrack.nl 333.000 6.694  50

Vacaturekrant.nl 271.000 6.112  44

Monsterboard.nl 621.000 15.659  40

Van de bezoekers van VKbanen.nl is 13% actief op zoek en 

maar liefst 56% latent op zoek naar een baan. Hiermee zijn zij 

bovengemiddeld actief of latent op zoek naar een baan. 

VKbanen.nl

Overheid
Facts & Figures over dé site voor hoger opgeleiden toegespitst op de Overheid

VKbanen is het grootste carrièreplatform van Nederland voor hoger opgeleiden met informatie 
en inspiratie over ‘hoe werk werkt’. Daarnaast biedt het, wekelijks via de Volkskrant en 
dagelijks via de site, het breedste aanbod van banen voor hoger opgeleiden.

Van de bezoekers van VKbanen.nl die werken of willen werken 

bij de Overheid is 15% actief op zoek en maar liefst 56% latent 

op zoek naar een baan. Hiermee zijn zij bovengemiddeld 

actief of latent op zoek naar een baan. 

De bezoekers van VKbanen.nl met een HBO+ opleiding zijn 

evenveel als de gemiddelde hoog opgeleide beroepsbevolking 

werkzaam bij de Overheid. Zij zijn daarbij wel bovengemiddeld 

geïnteresseerd om bij de Overheid te gaan werken. 

Algemene Facts & Figures

Profiel VKbanen.nl sector Overheid

Via VKbanen.nl oriënteren 459.000 bezoekers zich op een 

nieuwe baan. Naast het breedste vacatureaanbod biedt 

VKbanen.nl relevant nieuws en advies, tests en boeken. Bij 

VKbanen.nl heeft u de hoogste attentiewaarde per vacature.

Bezoekers VKbanen.nl HBO+

Gemiddelde beroepsbevolking HBO+

  Oriëntatiebereik VKbanen.nl, sector Overheid*: 201.000

  Oriëntatiebereik VKbanen.nl, HBO+ sector Overheid*: 132.000

* bereik binnen de doelgroep die werkt of wil werken bij de Overheid

  Oriëntatiebereik VKbanen.nl:  459.000 Bron: NOA 2009 

  Bereik de Volkskrant op zaterdag: 1.167.000 Bron: NPM 2009I-II

  Oplage vacaturemail: 117.582 april 2010

  Oplage redactionele nieuwsbrief: 62.998 april 2010

Werkt of wil werken in  
branche Overheid

Wil werken in branche 
Overheid

Werkt in branche 
Overheid 

44%
31%

43%
30%

10%
10%

VKbanen.nl

Profit
Facts & Figures over dé site voor hoger opgeleiden toegespitst op de Profit sector

VKbanen is het grootste carrièreplatform van Nederland voor hoger 

opgeleiden met informatie en inspiratie over ‘hoe werk werkt’. Daarnaast 

biedt het, wekelijks via de Volkskrant en dagelijks via de site, het breedste 

aanbod van banen voor hoger opgeleiden.

Algemene Facts & Figures

Via VKbanen.nl oriënteren 459.000 bezoekers zich op een 

nieuwe baan. Naast het breedste vacatureaanbod biedt 

VKbanen.nl relevant nieuws en advies, tests en boeken. Bij 

VKbanen.nl heeft u de hoogste attentiewaarde per vacature.

   Oriëntatiebereik VKbanen.nl:  459.000 Bron: NOA 2009 

   Bereik de Volkskrant op zaterdag: 1.167.000 Bron: NPM 2009I-II

 Oplage vacaturemail: 117.582 april 2010

 Oplage redactionele nieuwsbrief: 62.998 april 2010

Inschrijving abonnement de VOLKSKRANT – 3 voor 1 actie

De nieuwe compacte Volkskrant vanaf 29 maart

maandag

woensdag 

vrijdag

zaterdag

dinsdag 

donderdag 

maandag
met Sport

met Wonen

met Kunst

met het nieuws-
katern, Economie en 
Sport op compact 
formaat.

En het Vervolg, 
Wetenschap, Reizen
en Boeken (nieuw)
op middenformaat.

Plus het magazine.

met Jong

met Film

Sport op compact 
formaat.

En het Vervolg, 
Wetenschap, Reizen
en Boeken (nieuw)
op middenformaat.

Plus het magazine.

‘Ik �denk�altijd:vinden�ze�hetwel�leuk�dat�iker �ben?’

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel(s) Achternaam

Straatnaam       

Huisnr. Toevoeging 

Postcode Plaats

Telefoonnr. Geboortedatum:

E-mail adres       

Ik kies voor een vast abonnement op de Volkskrant en betaal 
de eerste drie maanden slechts de prijs van één maand (€ 26,90)  
(Bij automatische betaling en inclusief een korting van € 2,00, die niet geldt bij betaling per acceptgiro) 

Automatische betaling:
   De eerste 3 maanden € 26,90  (Daarna betaal ik per maand € 26,90)  

(Normale prijs € 80,70) Prijswijzigingen voorbehouden.     

Ingangsdatum abonnement        

Bank-/gironr.        

Handtekening voor akkoord:         

Datum van vandaag   

Verkoper   

Dit is geen proefabonnement dat automatisch afl oopt. De Volkskrant gaat zorgvuldig om met uw gegevens. 

In het colofon van de krant vindt u hierover meer informatie.       

Teamnr.
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Aad Meijboom vertrekt na ‘indringende gesprekken’ met burgemeester

Aboutaleb. Meijboom was verantwoordelijk voor het falende politieoptreden.

Korpschef Rotterdam weg

Van onze verslaggevers

Douwe Douwes, Robert Giebels

R O T T E R DA M Korpschef Aad Meij-

boom (58) is maandag opgestapt

als hoogste politiebaas van Rotter-

dam. Samen met burgemeester

Aboutaleb was hij eindverant-

woordelijk voor het falende poli-

tieoptreden van 22 augustus 2009

bij de strandrellen in de deelge-

meente Hoek van Holland.

Aboutaleb spreekt tegen dat er een

vertrouwensbreuk is ontstaan tussen

hem en Meijboom. In een brief die de

burgemeester gisteren verzond aan

het Regionaal College van het korps

Rotterdam-Rijnmond, bericht hij wel

over een onoverbrugbaar verschil

Fasseur: PvdA mistig over

bijdrage aan Irak-oorlog

Korpschef Aad Meijboom 

ANP ED OUDENAARDEN

van inzicht met Meijboom over hoe

het korps er in de toekomst moet uit-

zien.
Bij de ernstige ongeregeldheden tij-

dens het gratis dancefeest Veronica

Sunset Grooves in Hoek van Holland

werden circa 45 agenten door hon-

derden uitzinnige jongeren met

voorwerpen bekogeld en opgejaagd

tot in de donkere duinen. De agenten,

die vreesden voor hun leven, vuurden

ter verdediging het ongekende aantal

van 76 kogels af. Een 19-jarige Rotter-

dammer werd daarbij dodelijk ge-

troffen.Het Instituut voor Veiligheids- en

Crisismanagement (COT) onderzocht

wat er misging voorafgaand aan, tij-

dens en na de strandrellen. Sinds de

publicatie van het voor zijn korps ver-

nietigende COT-rapport, op 9 decem-

ber, stond Meijbooms positie druk.

De korpschef wilde aanvankelijk

niet van wijken weten. Wel zei hij op

te zullen stappen zodra een van zijn

agenten zou worden ontslagen van-

wege de strandrellen.

Samen met hoofdofficier Korvinus

van justitie en de leden van het Regio-

naal College heeft Aboutaleb in de af-

gelopen weken ‘indringende ge-

sprekken’ gevoerd met Meijboom.

Die gingen zowel over de lessen van

de strandrellen, als over de organisa-

torische en personele maatregelen

die onvermijdelijk waren geworden

na de snoeiharde kritiek van het COT.

Meijboom concludeerde op grond

van de inhoud van die gesprekken

‘niet verder te kunnen als korpschef

van Rotterdam-Rijnmond’. Hij wilde

gisteren niet reageren op zijn terug-

treden. Met hem is afgesproken dat

hij de honneurs in Rotterdam blijft

waarnemen tot zijn opvolger bekend

is. Eerder al werden de operationeel

commandant en de algemeen com-

mandant van de beveiligingsoperatie

bij Sunset Grooves van hun taken ont-

heven. Recent raakte ook de directeur

Politie, een lid van de korpsleiding,

zijn functie kwijt, nadat hij had ver-

zuimd Aboutaleb te informeren over

een kroegentocht van Feyenoord-

hooligans in Rotterdam-Centrum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEIJBOOM BUNGELDE

AL TWEE MAANDEN
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Douwe Douwes, Robert Giebels

DEN HAAG De beeldvorming rond

het rapport van de commissie-Da-

vids over Irak is te ongenuan-

ceerd. De boodschap is niet dat Ne-

derland blind de oorlog is inge-

rold, premier Balkenende alles

fout heeft gedaan en de PvdA als-

nog gelijk krijgt. Die partij stond

destijds heel wat minder kritisch

tegenover politieke steun.

Dat heeft de historicus en jurist Cees

Fasseur maandagavond gezegd tij-

dens een lezing in Den Haag. Fasseur

is lid van de commissie-Davids, die de

betrokkenheid van Nederland bij de

inval in Irak- onderzocht en daarover

op 12 januari een rapport presenteer-

de. De timing is toevallig maar pikant:

na wekenlange, moeizame onder-

handelingen denkt het kabinet juist

vanochtend een reactie op het rap-

port te kunnen presenteren. Alle mi-

nisters komen daartoe om negen uur

bijeen.Fasseur liet zich voor het eerst in

het openbaar uit. Hij zei ‘als goed

geïnformeerd burger’ te spreken. Fas-

seur wees op de houding van Wouter.

8 Miljoen voor schets

R embrandtAMSTERDAM De KNSB heeft beslo-

ten morgen op het Zuidlaarder-

meer het NK marathon op natuur-

ijs te houden. Het evenement

stond in eerste instantie voor afge-

lopen week gepland, maar werd op

het laatste moment afgelast van-

wege invallende dooi. ‘De ijskwali-

teit is de afgelopen dagen sterk

verbeterd. Op dit moment ligt er

ruim 16 centimeter ijs.

op het hele parcours, er zijn zelfs

uitschieters van 20 centimeter’,

zegt marathoncoördinator Teun.

KUNST

NK marathon op
natuurijs morgen

AMSTERDAM De KNSB heeft beslo-

ten morgen op het Zuidlaarder-

meer het NK marathon op natuur-

ijs te houden. Het evenement

stond in eerste instantie voor afge-

lopen week gepland, maar werd op

het laatste moment afgelast van-

wege invallende dooi. ‘De ijskwali-

teit is de afgelopen dagen sterk

verbeterd. Op dit moment ligt er

ruim 16 centimeter ijs.

op het hele parcours, er zijn zelfs

uitschieters van 20 centimeter’,

zegt marathoncoördinator Teun.
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Vo etno otBankb o ef

O p deze plek komt dage-

lijks de pennevrucht van

een nieuwe columnist

van de Volkskrant. De hoofdre-

dactie wil graag dat Martin

Bril, die in april van dit jaar

overleed, een waardige opvol-

ger krijgt. In deze proefkrant,

die toont hoe de Volkskrant er

op tabloid formaat zou kun-

nen uitzien, wordt de identi-

teit van de nieuwe columnist

nog niet onthuld. Maar ik

hoop hem of haar binnenkort

met veel trots te kunnen aan-

kondigen. Een tip van de sluier

kan ik wel oplichten: de titel

die boven dit stukje staat,

‘Vo e t n o o t ’, zal er straks ook bo-

ven prijken. Maar ik hoop hem

of haar binnenkort met veel

trots te kunnen aankondigen.

Een tip van de sluier kan ik wel

oplichten: de titel die boven dit

stukje staat, ‘Vo e t n o o t ’, zal er

straks ook boven prijken. En

dan nog twintig woorden om

op de 150 uit te kunnen komen

en dat is nu gelukt. En dan nog

twintig woorden om op de 150

uit te kunnen komen en dat is

nu gelukt.
Voornaam Achternaam
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PRIJZENNederland € 1,30

België 
€ 2,50

Duitsland 
€ 2,95

Engeland 
£ 1,80

Frankrijk 
€ 2,95

Zwitserland Chf 5,40

Hongarije 
Huf 700

Kroatië 
€ 2,80

Slovenië 
€ 2,80

Hongarije 
Huf 650

Meer dan 125.000 exx verkocht!SuzannaJansenHetpauper-paradijs
Nu slechts  12,50

W W W. U I T G E V E R I J B A L A N S . N L

Meer dan 125.000 exx verkocht!SuzannaJansenHetpauper-paradijs
Nu slechts  12,50

W W W. U I T G E V E R I J B A L A N S . N L

deVolksk rant

Op reportage met het crisisteam bureau jeugdzorg, Jong pagina 2/3

Geen spijt van de
coup in Suriname

BUITENLAND PAGINA 6

Ontlading na
een gouden1500 meterSPORT PAGINA 36

DE VOLKSKRANT BV JACOB BONTIUSPLAATS 9, POSTBUS 1002, 1000 BA, AMSTERDAM REDACTIE@VOLKSKRANT.NL TEL.: REDACTIE 020-562 9222 KLANTENSERVICE 088-056 1561 BEZORGING 088-0 5 6 1555

D I N S DAG23 FEBRUARI 2010
W W W. V K . N L

 

www.volkskrant.nl/compact

Maak kennis 
met de nieuwe  

compacte Volkskrant: ■  handzaam formaat■  2 maanden 
gratis■  nieuw katern 

Boeken■  elke dag Aaf Brandt 
Corstius 

3 maandenvoor deprijs van 1
Bezorging
www.volkskrant.nl/bezorgingT 0880 - 561 555
ma t/m vr 07.00 – 12.00 uurza 08.00 – 12.00 uurNabezorging is mogelijk als u voor 11.00 uur uw bezorgklacht doorgeeft, op zaterdag vóór 12.00 uur.

KlantenserviceVoor verhuizingen, wijzigingen en vakantieregelingen:www.volkskrant.nl/serviceT 0880 – 561 561
ma t/m vr 09.00 – 17.00 uur

Vragen
www.volkskrant.nl/veelgesteldevragen

Leveringsvoorwaardenwww.volkskrant.nl/leveringsvoorwaarden

Webwinkel
Boeken, lezersaanbiedingen en cadeautjes
www.volkskrant.nl/webwinkel
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Schrijf je in op 

Diversity Works voor 

de gratis redactionele 

nieuwsbrief en 

ontvang een Beste 

Werkgevers Gids 

t.w.v. € 15,95 cadeau.

Met de VKbanen 

nieuwsbrief blijf je 

wekelijks op de hoogte 

van nieuws, advies en 

informatie op het 

gebied van werk.
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