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De VVM, hét kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals, zet zich in voor
de gehele beroepsgroep, variërend van ervaren krachten tot aanstormend talent.
Via onder meer Tijdschrift Milieu, themabijeenkomsten, congressen en cursussen
stimuleert de VVM kennisontwikkeling, debat en het aangaan van intercollegiale
contacten.
De leden hebben een zeer uiteenlopende achtergrond van ingenieurs, chemici en
natuurkundigen tot milieukundigen en van RO’ers, planologen en
verkeerskundigen tot juristen, psychologen en communicatiedeskundigen. Zij zijn
werkzaam in bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke
organisaties. Juist die variatie aan disciplines maakt de VVM tot een wervend en
inspirerend platform.
BLADFORMULE MILIEU
Tijdschrift Milieu steekt gericht in op koersaanpassingen in het milieubeleid en
volgt relevante ontwikkelingen in zowel de uitvoeringspraktijk als de wereld van
de wetenschap op de voet. Naast artikelen gebeurt dit via prikkelende columns
en interviews. Vast onderdeel vormt het semi-wetenschappelijke Dossier-katern,
met gereviewde artikelen.
BEREIK
Tijdschrift Milieu verschijnt in een oplage van 2.500 exemplaren. Verspreid onder
leden en tijdens bijeenkomsten van de VVM.
DIGITAAL
De website van VVM, www.vvm.info heeft ruim 6.000 bezoekers per maand. De
nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd naar 8.000 abonnees.
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De advertentieverkoop voor Tijdschrift Milieu wordt in samenspraak met
de VVM door Uitgeverij Virtùmedia uitgevoerd. Onze algemene voorwaarden zijn te

allen tijde van toepassing. https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden

