SAMENWERKEN AAN THEMA’S VAN NU
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COMMUN ICE RE N
Biind biedt een podium om
24/7 nieuws, innovaties,
projecten, visies, kennis,
ervaringen en vragen te delen.
Onze onafhankelijke positie en
het grote bereik zorgen voor
maximale impact.
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VER B I I ND EN
Biind verbindt leden, experts,
partners en externen met
elkaar om zo kennisuitwisseling, co-creatie, samenwerking, netwerkvorming en
business te stimuleren.

ACT I VER EN
Biind gaat voor impact. Daadwerkelijk opgaven een stap
verder brengen. Essentiële
onderwerpen programmeren
we voor langere tijd en
besteden er via alle podia aandacht aan. We agenderen waar
nodig, volgen de ontwikkelingen
en borgen de resultaten. We
brengen mensen in beweging.

Biind is hét landelijke integrale platform voor bestuurders, beleidsmakers, projectleiders en
beheerders binnen de openbare ruimte-, mobiliteits-, bouw- en infrasector. Mensen die weten
dat samenwerken dé manier is om de grote opgaven waar we voor staan met succes aan te
pakken.
We verbiinden 40.000 mensen rond actuele thema’s,

Naast het delen van vakinhoudelijke kennis en inspiratie,

integrale opgaven en inspirerende projecten. We geven

stimuleren we de samenwerking tussen jong en oud,

inspirerende visies een podium, delen essentiële nieuwe

groen en grijs, beheer en beleid. Samen met de leden

inzichten, analyseren grote en kleine voorbeeldprojec-

van ons netwerk en via ons kennisplatform willen we de

ten. En brengen prangende vragen daadwerkelijk een

realisatie van de grote ambities op het gebied van de

stap verder via debatten en rondetafels.

fysieke leefomgeving versnellen.

Als intermediair brengt Biind rond de belangrijkste vraagstukken en opgaven alle schakels
bij elkaar, biedt ze een podium en stimuleert het behalen en delen van concrete resultaten.
Concreet gaat het om drie rollen: communiceren, verbiinden en activeren.

Geert Dijkstra
Community Manager Biind
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SAMENWERKEN AAN
Adaptief beleid, stakeholdersbetrokkenheid, ontschotten, integrale visies, de
Omgevingswet, asset management en beheersvriendelijk ontwerpen etc. Samenwerken
is de nieuwe norm. Jong, oud, groen, grijs, bestuur en beheer inspireren elkaar om tot
nieuwe antwoorden te komen op bestaande én nieuwe vragen.
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GROEN IS POEN

DOEL
Vastgoed en groen verbinden, inzicht in

Ruimte

Bestuur

elkaars denken geven en uitdagen om

Mobiliteit

Beleid

anders over het rendement van groen te

Bouw

Project

denken. Kortom, vaker en beter groen toe-

Infra

Beheer

passen in de gebouwde omgeving.

2 PARKEREN EN GEBIEDSONTWIKKELING

DOEL
Projectontwikkelaars verbinden met mobili-

Ruimte

Bestuur

teitsprofessionals om bereikbaarheid en

Mobiliteit

Beleid

parkeren een prominentere rol te geven in

Bouw

Project

Infra

Beheer

3 KLIMAAT(ADAPTATIE)

gebiedsontwikkeling.

DOEL
Hoe vertaal je de ambitieuze doelstellingen

Ruimte

Bestuur

op het gebied van klimaat(adaptatie) naar

Mobiliteit

Beleid

beleid én concrete projecten bij provincies,

Bouw

Project

in gemeenten, met burgers en bedrijven in

Infra

Beheer

de openbare ruimte en in de infrastructuur.
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THEMA’S VAN NU
4 TOEGANKELIJKHEID

DOEL
Succesvol toegankelijkheidsbeleid vereist

Ruimte

Bestuur

nauwkeurige afstemming tussen bestuur-

Mobiliteit

Beleid

ders, beleidsmakers, projectleiders én

Bouw

Project

beheerders uit de wereld van mobiliteit,

Infra

Beheer

openbare ruimte en de gebouwde omgeving.

5 ZERO EMISSIE 2025

DOEL
Mobiliteit prijkt boven aan de lijstjes als het

Ruimte

Bestuur

gaat om klimaatdoelstellingen cq CO2-re-

Mobiliteit

Beleid

ductie. Het ZE2025 netwerk van Biind

Bouw

Project

werkt nauw samen, deelt kennis, bespreekt

Infra

Beheer

knelpunten om het bus- en doelgroepenvervoer én stadslogistiek uitstootvrij te
maken.

6 SMART CITY EN MOBILITY

DOEL
Alles kan slimmer, maar wat willen we? Hoe

Ruimte

Bestuur

komen we van data naar beleid? Van wie

Mobiliteit

Beleid

zijn die data eigenlijk en wie exploiteert ze?

Bouw

Project

Wat wil de burger? We volgen, beschrijven

Infra

Beheer

en jagen de zoektocht aan!

Deze en andere onderwerpen komen ter sprake via onze website, digitale magazines,
themabijeenkomsten, rondtafelgesprekken, excursies, trainingen, netwerkbijeenkomsten
en meer. Wil je een actueel overzicht van onderwerpen waar je op aan kunt haken? Kijk op
de website of informeer bij je communicatie adviseur.

5

MET WIE MOGEN WE JOU
Onze leden zijn werkzaam op alle niveaus in de fysieke leefomgeving. Zij delen een gezamenlijke belang om die leefomgeving vitaal, leefbaar, toegankelijk, gezond, bereikbaar,
klimaatadaptief te houden voor iedereen. Via onze digitale media zijn we 24/7 met elkaar
in contact. En tijdens de bijeenkomsten gaan we met een deel van de Biind community aan
de slag met een thema dat een deel van ons verbindt.

Stevin Technology Consultants ziet
in Biind een doeltreffend platform
om bij te dragen aan de energietransitie in het openbaar vervoer.

JELMER DE WILDE
Operationeel directeur
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VERBINDEN?
@
ONTVANGERS DIGITALE MAGAZINES

NIEUWSBRIEFABONNEES

UNIEKE WEBSITE BEZOEKERS

18.500 per 2 maanden

19.500 per week

9.500 per maand

GEBRUIKERSPROFIEL
De Biind monitor van februari 2019 heeft het volgende profiel van onze leden opgeleverd:
OP WELK NIVEAU WERK JE?

5% 25%
BESTUUR

BELEID

40%

25%

PROJECT

BEHEER

IN WELKE TYPE ORGANISATIE WERK JE?

40%

20%

OVERHEID

OVERIG ONDERWIJS/
KENNIS

5%

20%

10%

ADVIES/
INGENIEUR

FABRIKANT/
LEVERANCIER

EN IN WELKE SECTOR?

35%
OPENBARE
RUIMTE

25%

15%

15%

10%

MOBILITEIT

BOUW

INFRA

OVERIG

7

MEER PODIA
Als aanvulling op het Biind platform maken we actief gebruik van de podia die de andere
titels van Acquire Publishing bieden. Als partner van Biind kun je hier uiteraard ook gebruik
van maken.
OPENBARE RUIMTE
Via

onze

websites,

nieuwsbrieven,

evenementen

en

social

media

werken we samen aan een openbare ruimte waar we prettige kunnen zijn, spelen, ontmoeten, ontspannen en verblijven vraagt om visie en betrokkenheid van
ons allemaal.
Titels: 		

Straatbeeld, Platform BuitenSpelen, Prettige Plekken,

		

Stedebouw & Architectuur.

Doelgroep:

Bestuurders, beleidsmakers, beheerders en ontwerpers bij

		

gemeenten, provincie, rijksoverheid, kennisinstituten, 		

		

advies/ingenieursbureaus, leveranciers en (landschaps)		

		

architecten, projectleiders en beheerders.

MOBILITEIT
Via onze marktleidende vstitels verzamelen, delen en verrijken we
kennis en inspiratie. Bieden visies een podium en versterken netwerken
om een bijdrage te leveren aan een duurzaam mobiel Nederland.
Titels: 		

PARKEER24,Verkeerskunde, Nationaal Verkeers-		

		

kundecongres, Nationaal Fietscongres, Verkeer in

		

Beeld, OV-magazine, Nationaal Voetgangerscongres.

Doelgroep:

Verkeerskundigen, bestuurders en beleidsmakers bij:

		

gemeenten, provincie, rijksoverheid, waterschappen,

		

(verkeers-) handhaving: politiekorpsen en de nationale

		

politie, adviseurs infrastructuur, projectleiders infrastructuur,

		

adviseurs mobiliteitsvraagstukken, technisch ontwerpers

		

verkeersindustrie, technisch ontwikkelaars verkeersindustrie

		

en wetenschappelijk onderzoekers.

BOUW & INFRA
We brengen beslissers binnen de bouw, infra- en vastgoedsector bij elkaar op
belangrijke thema’s als duurzaamheid, ketensamenwerking en innovatie.
Titels:		

Duurzaam Gebouwd, Green Tie Gala, Stedebouw &

		

Architectuur, BouwCirculair, B:ton.

Doelgroep:

Bouwbedrijven, projectontwikkelaars, installateurs, ingenieurs,

		

constructeurs, gebouweigenaren, adviesbureaus, beleggers,

		

woningcorporaties, lokale overheid en centrale overheid.

Voor elk thema, elke opgave, elke uitdaging nodigen we de juiste mensen uit het Biind netwerk
uit om hun bijdrage te leveren. Zo ontstaan telkens nieuwe coalities die met frisse energie een
voor hen relevant onderwerp oppakken.
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Wij zijn partner van Biind- integrale vraagstukken omdat het samenbrengen van kennis uit verschillende domeinen antwoord gaat geven
op de grote transities waar onze complexe leefomgeving voor staat.

HARRY VAN DUIJNHOVEN
Directeur
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DE ACTIVITEITEN
Ontmoetingen vormen het cement van Biind. Samen werken aan vraagstukken van
vandaag en morgen brengt je verder in je denken en doen. De volgende instrumenten
bundelen we tot een effectieve mix om kennis te delen, mensen te verbinden en
belangrijke thema’s te agenderen. Een actueel overzicht van de activiteiten vind je in de
Biind kalender op de website.

Digitaal magazine
Zes keer per jaar ontvangen zo’n 18.500 leden het Biind
Magazine boordevol achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies
en actuele kennis. Digitaal, dus eenvoudig te delen.

@

Emailnieuwsbrief (ook thema)
Wekelijkse update met actualiteiten, nieuws vanuit de community,
projectnieuws en vacatures. Elke maand wordt een
(top)thema uitgelicht.

Website
De basis voor Biind, met actualiteiten, een overzicht en van
leden en partners, achtergrondartikelen, themapagina’s
en meer.

Biind bespreekt wat er bij jou leeft. Bij wie gaan we op werkbezoek? Welke projecten gaan we actief
volgen? Welke thema’s zijn nu actueel? Welke factoren staan échte samenwerking in de weg?
Laat het ons weten via de periodieke Biind Monitor (of mail ons gewoon) en wij programmerende
Biind podia met jouw suggesties!
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VAN BIIND
Themabijeenkomsten
Biind bespreekt door het jaar heen een aantal (top)thema’s
als Klimaatadaptatie, Smart City, Toegankelijkheid, Groen en
Smart Mobility. Twee keer per jaar via een themabijeenkomst
waarin we met de belangrijkste onderwerpen in
workshopverband aan de slag gaan.

Biind congres
Elk jaar ontmoeten leden, experts en partners elkaar op het
Biind Congres. Om (nieuwe) mensen uit het netwerk te ontmoeten,
inspiratie op te doen en vol energie aan de slag te gaan.

Werkbezoek
Wat is er leuker dan over je plan, project, living lab, visie, innovatie
te praten op de plek waar het allemaal gebeurt? Elk kwartaal
gaan we op bezoek bij een van de leden en krijgen uit de eerste
hand de nieuwste inzichten aangereikt.

Rondetafelgesprekken
Met tien specialisten écht op zoek naar antwoorden op prangende vragen. Geen genoegen nemen met halve antwoorden,
elkaar uitdagen om net dat stapje extra te zetten. Dat zijn de
rondetafelgesprekken van Biind die we een aantal keer per jaar
met leden, experts en partners organiseren.

Trainingen
Onder leiding van deskundige spreker(s) een (halve) dag je kennis
en vaardigheden updaten. Interactief, kleinschalig, relevant,
praktisch toepasbaar en met inspirerende deelnemers.
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MAXIMAAL RENDEMENT
Het creëren van impact voor onze partners is het meest succesvol als er op basis van
regelmatig contact en input vanuit de partner slim gebruik wordt gemaakt van het bereik,
de titels, de mediamix van de Biind en de andere Acquire Publishing titels. De werkwijze is
gebaseerd op de volgende pijlers:
Jouw communicatiebeleid staat centaal.
Samen met onder andere de community manager en de inhoudsdeskundigen van Biind bespreken wij per kwartaal met
onze partners de communicatiebehoefte(s) en doelen.
Een paar voorbeelden:
De partner presenteert haar visie(s) op de sector in het algemeen en haar rol in het bijzonder via een of meer
magazines, websites of nieuwsbrieven.
Of we leggen de focus meer op de specifieke kennis van het producten of, breder, de behoefte waar het product
of de dienst in voorziet om daarmee een kennispositie in te nemen.
Uiteraard kunnen binnen het partnership ook producten (nieuwe, bestaande producten op een inspirerende
wijze toegepast) gepresenteerd worden in een magazine, online eventueel gecombineerd met een bannecampagne om de brochure van dit product op te vragen.
Ook kan samen met de redactie een project geanalyseerd, besproken en gepresenteerd worden. En bij voorkeur
in samenwerking met andere betrokkenen (opdrachtgevers, ontwerpers, ed) via een (combinatie van bijvoorbeeld) artikel in een magazine, vooraf gegaan door een samenvattende teaser online en in de nieuwsbrief
eventueel in combinatie met een bezoek aan het project in de vorm van een excursie of werkbezoek.
Deze werkwijze geeft duidelijkheid in de planning, meerdere activiteiten rond één thema versterken elkaar,
het kost minder tijd om meer impact te creëren, en de mix van media leidt tot een combinatie van brede
bekendheid én persoonlijk contact.
Autoriteit straalt af op de boodschap van de partner
De merken van Acquire Publishing, de (hoofd)redactie en de onafhankelijke positie dragen bij van de autoriteit aan de
boodschap van de partner. De impact is in vergelijking met het uit naam van uw bedrijf zenden van dezelfde boodschap
(via een eigen nieuwsbrief, een eigen event o.i.d.) vele malen groter.
Ontzorgen waar wenselijk
Biind biedt haar kennis op het gebied van content (schrijven, herschrijven, eindredactie, interviews), opmaak (brochures,
whitepapers, advertenties, banners) uiteraard graag aan om partners waar nodig te ontzorgen.
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UIT JE PARTNERSHIP
Redactioneel beleid
De eindverantwoordelijkheid van de artikelen cq content ligt bij de redactie van Biind. Mocht een artikel in hun ogen te
commercieel en/of niet relevant voor de lezer genoeg zijn, dan wordt dit besproken met de partner, aangepast of in het
uiterste geval als advertorial opgenomen. Daarnaast kunt u uiteraard altijd vrijblijvend uw artikel(suggestie) naar onze
redactie sturen. Zij maken dan onafhankelijk hun keuze of en zo ja in welke titel en medium ze het artikel publiceren. In
dat geval zijn er uiteraard geen kosten aan verbonden.
Doe mee!
Partners worden, als ze dat willen, actief betrokken bij het bepalen van de thema’s waar het Biind platform mee aan de
slag moet. En bij het benoemen van knelpunten en het uitvoeren van kennis- en netwerkbijeenkomsten om ze op te
lossen. Sluit je aan bij de Raad van Advies en denk mee.
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LOSSE ADVERTENTIE
PROPOSITIES
DIGITAAL MAGAZINE

1/3 PAGINA

PAGINA ADVERTENTIE

INTERACTIEVE PAGINA

VIDEO ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

300 woorden, zonder scrollbar

ADVERTENTIE

Publicatie van jouw YouTube

(Max 3 op een “pagina” )

1 hyperlink

Beeldvullende afbeelding

of Vimeo video

1 per klant/bedrijf of klant neemt

Extra Hyperlinks € 200 p/st. max 4

(met maximaal 8 linkjes)

Incl 300 woorden

Geen animatie

Extra Hyperlinks € 200 p/st. max 4

2 hyperlinks

Geen animatie

Extra Hyperlinks € 200 p/st. max 4

alle drie de posities af
1 hyperlink

€ 350,-

€ 750,-

€ 995,-

Animatie/oplichtende onderdelen
€ 250 p/st.

€ 1.250,-

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

VACATURE VIDEO

PROJECT/PRODUCTARTIKEL

BLOG

YouTube of Vimeo link naar
vacaturevideo, 1 hyperlink

Artikel van maximaal 750 woorden

Blog van maximaal 450 woorden

2 hyperlinks in tekst

Portretfoto van blogger en evt.
aanvullend beeld

Geen bedrijfslogo’s of productnamen

€ 675,-

1 hyperlink

Bijpassend beeld

€ 1.250,-

€ 750,-

WEBSITE

BANNERING
Leaderboard 1

€ 395,-

E-MAILNIEUWSBRIEF

VACATURE

€ 435,-

Leaderboard 2

€ 345,EVENT ANNOUNCEMENT

€ 150,-
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ADVERTORIAL

€ 350,- per editie

BANNER

€ 250,- per editie

PARTNER
PROPOSITIES
SPECIFICATIES PARTNERSHIP
BIIND PARTNER PROPOSITIES
BIIND PARTNER PROPOSITIES
KIES JE PAKKET

ma) nieuwsbrieven

ZZP / Start up

AANBOD

DIT KRIJG JE

Kennis

Altijd op de hoogte met de Biind (Thema) nieuwsbrieven
v

ZZPPartner
/ Start up

v

vv

vv

v

2 1x xper
perjaar,
jaar,21personen
persoon

14xxper
perjaar,
jaar,1 2persoon
personen

2 x per jaar, 2 personen

ten op de Themabijeenkomsten Kennis
naar keuze Update je kennis en ontmoet vakgenoten
1 x per op
jaar,
de1 Themabijeenkomsten
persoon
naar keuze
1 x per jaar, 1 persoon

agazines

Kennis

tijdens de Netwerk bijeenkomsten
Netwerk

Achtergronden en visies in de Biind magazines
v
Oude en nieuwe bekenden ontmoeten50%
tijdens
korting
de Netwerk
p.p. bijeenkomsten

KIES JE PAKKET

Sponsor

v

vv

50% korting p.p.

1 persoon
50% korting
1 x perp.p.
jaar

Founding
Sponsor
Partner (3 jaar)

Partner

vv

v

2 50%
x perkorting
jaar 2 personen
p.p.

1 persoon 1 x per jaar

Update en het digitale magazineNetwerk

Stel je voor aan de Biind leden via de Update ven het digitale magazine

v

vv

vv

sten (naar keuze)

Relatiekaarten voor Themabijeenkomsten (naar keuze)

1

2
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2

1 persoon, namens partner

1 persoon, namens partner

1 persoon, namens partner

Netwerk

ens de Raad van Inspiratie bijeenkomsten
Netwerk

Praat mee over de koers van Biind tijdens de Raad van Inspiratie bijeenkomsten

Jaarcongres

Netwerk

Inspiratie en ontmoeting op het Biind Jaarcongres

tschap aan t.w.v. € 95,-

Netwerk

Bied je relaties een gratis Biind lidmaatschap aan t.w.v. € 95,50%

1 toegansgbewijs

2 toegangsbewijzen

1 toegansgbewijs

maximaal 1 per jaar

maximaal 3 per jaar

maximaal 1 per jaar

or je relaties

Netwerk

Koop voordelig toegangskaarten in voor je relaties
50%

oor een Biind bijeenkomst

Netwerk

Meld je aan als (mogelijke) gastheer voor een Biind bijeenkomst

50%
50%
v

ngres
ief zijn)

Publiciteit

Start-up plek tijdens het Biind Jaarcongres v
(zzp’s mogen niet langer dan 2 jaar actief zijn)

v

van Biind

Publiciteit

Plaats je logo (met link) op de website van Biind

isatie, producten en diensten zelf
Publiciteit
publicerenAlles wat je wilt vertellen over je organisatie, producten en diensten zelf publiceren
of blog op biind.nl

Publiciteit

Publiceer een Branded Content artikel of blog op biind.nl

n de Biind magazines

Publiciteit

Publiceer een content artikel of blog in de Biind magazines

50%

s video, hotspots e.d. in een digitaal
Publiciteit
themamagazine
Plaats jouw
van Biind
interactieve bijdrage
1 x perzoals
jaar,video,
1/3 pagina
hotspots
advertentie
e.d. in een digitaal
1 xthemamagazine
per jaar, pagina van
advertentie
Biind

v

50%
50%

50%

v

v

v

v

v

v

v

v

2 x per jaar

2 50%
x per jaar

2 x per jaar

1 x per jaar

2 x per jaar

11xxper
perjaar,
jaar keuze
1/3 pagina
uit een
advertentie
van de
advertentievormen

1 2x xper
perjaar,
jaarpagina
keuze advertentie
uit een van de
advertentievormen

1 x per jaar
1 x per jaar keuze uit een van
advertentievormen

Publiciteit

Zet je vacatures online

2 per jaar

4 per jaar

2 onbeperkt
per jaar

4 per jaar

Publiciteit

Plaats je stageopdrachten online

1 per jaar

3 per jaar

1 onbeperkt
per jaar

3 per jaar

Publiciteit

Zet je zzp-opdrachten online

1 x per jaar

onbeperkt

1 x per jaar

10%

5%
15%

10%

€ 150,- i.p.v € 295,-

gratis

€ 150,- i.p.v € 295,-

n Biind in tegen extra scherpe kortingen
Publiciteit

Koop losse communicatiemiddelen van Biind in tegen extra scherpe kortingen

5%

e ondersteuning voor artikelen op
Publiciteit
basis van telefonisch
Laat je ontzorgen
interview
door de redactionele ondersteuning voor artikelen op basis van telefonisch interview

het Biind Jaarcongres

Publiciteit

Presenteer jezelf via een InfoPoint op het Biind Jaarcongres

50% korting

v

50% korting

Themabijeenkomsten

Publiciteit

Presenteer jezelf via een InfoPoint op Themabijeenkomsten

1 naar keuze

2 naar keuze

1 naar keuze

et. Dat biedt Biind je.
dviseurs,
4.

Publiciteit

Geef je visie als Biind expert
€ 345,-

TARIEVEN

€ 1.250,-

v

v

v

€€2.995,345,-

€ €1.250,5.995,-

€ 2.995,-

PARTNER
WORDEN EN/OF BIIND GEBRUIKEN VOOR JOUW COMMUNICATIEPLANNEN?
Sluit je ook
aan bij Biind
Kennis, netwerk en publiciteit in één pakket. Dat biedt Biind je.
Meld je snel bij een van je communicatie-adviseurs,
of bel het algemene nummer: 038-4606384.

Neem contact op met één van onze communicatie adviseurs

Harald Jansen
harald@biind.nl

Esmeralda van Milgen
esmeralda@biind.nl

Edwin Benning
Harald Jansen
edwin@biind.nl
harald@biind.nl

Esmeralda van Milgen
esmeralda@biind.nl

Powered
Edwinby:Benning
edwin@biind.nl

Po

Bram Petri

Harald Jansen

Esmeralda van Milgen

Edwin Benning

bram@biind.nl

harald@biind.nl

esmeralda@biind.nl

edwin@biind.nl

06 45689398

06 45704640

06-33203089

06-16038043
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Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle
+31 (0)38 - 460 63 84
info@biind.nl
www.Biind.nl

Deze brochure is een uitgave van Acquire Publishing. Genoemde prijzen zijn
jaarprijzen en exclusief BTW. Uitgever en auteurs verklaren dat deze brochure
op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Alle voorwaarden en
prijzen in deze brochure gelden onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele
zet- en drukfouten.

/company/biind/

@ biindcommunity

