
iedereen wetenschapper
burgers helpen onderzoekers

Maak van jouw project een succes 
met de extra services van Eos
Iedereen Wetenschapper biedt naast de gratis 

services (schrijven en publiceren van de oproep voor 

uw project op de site) ook betalende diensten aan. 

Deze diensten kunnen uw project ten goede komen 

bij drie verschillende doelstellingen: het werven van 

voldoende en juiste deelnemers, het begeleiden 

en communiceren met de deelnemers en de 

berichtgeving naar de pers over de oproep en de 

zoektocht naar deelnemers. Voor elke doelstelling 

hebben we verschillende mogelijkheden.

DEELNEMERS WERVEN

DEELNEMERS BEGELEIDEN

PERS CONTACTEREN

w e t e n s c h a p



Online

 

»  Opname in de carrousel  

op de homepage van  

www.IedereenWetenschapper.be. 

Zo komt uw oproep op de site zelf 

meer onder de aandacht.

 € 100 per week.

»  Een eigen FaceBook pagina 

voor het project opmaken en 

onderhouden vanaf € 500. 

»  Een eigen miniwebsite voor 

uw project met meer informatie 

voor de deelnemers en 

geïnteresseerden: vanaf € 800. 

Offline/Papier

»  Uw publicatie van uw oproep in 

Eos Magazine, in een aantal lijnen 

samen met andere oproepen.  

(€ 250 ). U kunt hierbij ook een 

beroep doen op ons om deze te 

schrijven (€ 50).

»  Een advertentie (1/2 pagina) in 

Eos waardoor de oproep meer 

opvalt (€400) en indien gewenst 

schrijven en opmaak hiervan  

(€ 150)

»  Oproepen en advertenties in 

verschillende magazines en 

op verschillende websites om 

specifieke doelgroepen 

te benaderen. Contacteer ons  

en we werken een mediaplan uit.

Op zoek naar een specifieke doelgroep? Contacteer ons voor een 

aangepast mediaplan Liesbeth.Gijsel@eoswetenschap.eu

Liesbeth legt uw vraag voor aan de juiste mensen binnen onze uitgeverij.

Nieuwsbrief

»  Opname in de Nieuwsbrief 

IedereenWetenschapper met een 

bericht en link naar uw project en 

inschrijvingsformulier:  

€ 100 per editie.

»  Opname in de Eos Nieuwsbrief  

€ 350. Schrijven en opmaak  

€ 75 indien gewenst.

»  Een volledig aan het project 

toegewezen nieuwsbrief 

op verschillende van onze 

nieuwsbriefbestanden:  

vanaf € 1.500.

Bij het werven van deelnemers kunt u een beroep doen op de volgende mogelijkheden om uw succes te 

vergroten, met zichtbaarheid online, in nieuwsbrieven en in magazines.

DEELNEMERS WERVEN

De begeleiding van deelnemers begint vanaf het moment dat ze interesse tonen. Om de deelnemers vanaf het 

begin duidelijk doorheen het traject te begeleiden is goede (en soms veel) communicatie nodig. Het belang hiervan 

voor de motivatie van de deelnemers kan moeilijk onderschat worden. IedereenWetenschapper en Eos willen 

onderzoekers daar graag bij helpen.

»  Opstellen van het 

communicatieplan voor de 

deelnemers € 300 

»  Brieven, geschenken, 

samenkomsten, uitnodigingen enz. 

op aanvraag

»  € 75 per mailbericht 

Vragen over het begeleiden van uw deelnemers? Liesbeth.Gijsel@eoswetenschap.eu 

DEELNEMERS BEGELEIDEN



Een oproep die zich tot een breed publiek richt, heeft baat bij aandacht in de pers. Niet alle projecten maken kans 

om in de populaire pers uitgebreid aan bod te komen. De redactie van Eos en IedereenWetenschapper kan die 

kans wel verhogen.

»  Publicatie in Eos nieuwsbrief en op de website  

van Eos (redactioneel, enkel indien voldoende 

nieuwswaarde) gratis. 

»  Zoeken van een geschikte invalshoek voor  

de pers (€ 150)

» Persbericht uitsturen vanuit Iedereenwetenschapper 

naar ons eigen brede media bestand van kranten, 

tijdschriften en tv-zenders (€ 450). 

»  Maken persberichten/persevents ed. op aanvraag.  

Vragen over hoe we de pers kunnen informeren? Liesbeth.Gijsel@eoswetenschap.eu

PERS CONTACTEREN

iedereen wetenschapper
burgers helpen onderzoekers

w e t e n s c h a p


