WORD JIJ BIIND EXPERT?
Nederland staat op het gebied van haar fysieke omgeving voor een aantal grote uitdagingen
op het gebied van verstedelijking (en krimp), bereikbaarheid, vergroening en meer. Om te zorgen dat Nederlanders op een prettige manier kunnen blijven leven, wonen, reizen en verblijven moeten we deze inhoudelijke uitdagingen oplossen, in combinatie met algemene maatschappelijke doelstellingen als klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en in nieuwe
verhoudingen tussen overheid, burgers en bedrijven.
Biind is een netwerk van professionals die samenwerken aan deze concrete en integrale opgaven in het domein van ruimte en mobiliteit. Via publicaties, ontmoetingen en discussies. En
daar hebben we jou bij nodig!

Word Biind Expert
De Biind Experts vormen een belangrijke pijler van onze community. Onze Experts komen uit
allerlei hoeken, vanuit beleid, uitvoering, overheid, wetenschap en onderwijs. Jullie kennis en
expertise geven, naast onze onafhankelijke redactie, autoriteit aan ons platform en zijn een
solide basis voor de integrale thema’s die we behandelen. Tegelijkertijd biedt Biind jou een
podium dat duizenden professionals bereikt.

Jouw kansen
• Minstens twee blogs/vlogs per jaar voor
de site of het digitale magazine van Biind.
Daarnaast kun je ook een bijdrage leveren
als spreker op een evenement, als gastheer
van een bijeenkomst, als lid van de te vormen Raad van Inspiratie of als deelnemer
aan een rondetafelgesprek.

• Je fungeert (on)gevraagd als klankbord en
sparringpartner voor de redactie van Biind.

• Beantwoord vragen van collega’s over jouw
specialisme en kom in contact met potentiële
opdrachtgevers.

• Ken je iemand die ook een goede Biind Expert zou zijn? Breng ons dan met hem/haar
in contact!

• We vinden het leuk als je Biind actief onder
de aandacht brengt van je achterban, via social media, nieuwsbrieven of in gesprekken
met collega’s. Want samen weten we meer.

Jij krijgt van ons
• Gratis persoonlijk lidmaatschap op Biind, inclusief profielpagina ter
waarde van €195,• Voorstelartikel op Biind.nl met een link naar je profielpagina.
• Gratis naar één Biind Evenement, bijvoorbeeld een rondetafelgesprek,
het Biind Congres of een Themabijeenkomst.
• Het podium om jouw kennis en expertise te delen met duizenden andere
professionals.

Handig om te weten
• Elke Biind Expert wordt gekoppeld aan een
redacteur van Biind die samen met jou bespreekt op welke manieren je een bijdrage
levert en die meteen inplant.
• Heb je vragen over je profielpagina of over
je bijdrage aan Biind? Dan kan je bij deze redacteur terecht.
• De samenwerking kan wederzijds worden
opgezegd als blijkt dat wij of jij de afspraken
niet nakomen.
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