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Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, verslimming,
vergroening en vergrijzing lossen we alleen samen op. Biind, het platform voor de fysieke
leefomgeving, faciliteert kennisuitwisseling en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen
mensen met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen weten we meer.
Biind brengt kennis(sen) bij elkaar en verbindt leden,
experts en partners rond actuele thema’s, integrale

Wie zit erachter?
Biind is een initiatief van Acquire Publishing. Je kent

opgaven en inspirerende projecten. We brengen prangende

ons wellicht van een of meer van de openbare ruimte-,

vragen daadwerkelijk een stap verder via debatten,

mobiliteits-, bouw- en infratitels zoals Verkeerskunde,

rondetafelgesprekken, themabijeenkomsten en slaan de

Stedebouw & Architectuur, Straatbeeld en Duurzaam

handen ineen met experts, overheden en (markt)partijen

Gebouwd.

om samen met hen, via de verschillende netwerken en het
kennisplatform de realisatie van de grote ambities op het
gebied van de fysieke leefomgeving te versnellen.

Afhankelijk van jouw positie in de sector en jouw (communicatie)doelen
kun je het platform Biind in al haar verschijningsvormen
benutten als podium, netwerkgelegenheid en / of
als platform om een prikkelende bijdrage te leveren.

Geert Dijkstra
Community Manager Biind
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WAT DOEN WE?

WIE BEREIKEN WE?
HET PL ATFO R M

EXPERTS

Als intermediair brengt Biind rond de belangrijkste vraagstukken en opgaven alle schakels

BIIND YOUTUBE
COMMUNITY

30

bij elkaar, biedt ze een podium en stimuleert het behalen en delen van concrete resultaten.
UNIEKE GEBRUIKERS
PER MAAND

We vervullen als Biind drie rollen in de sector:

LINKEDIN

197

3.606
TOTA L E B E R E I K

COMMUNICE 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.

VER B I I NDEN
Biind verbindt leden, experts,
partners en externen met
elkaar
om
zo
kennisuitwisseling, cocreatie, 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 ontwikkelingenen borgen de resultaten. We brengen mensen in
beweging.

ACTUELE THEMA’S

40.880

GEBRUIKERS
PER MAAND

2.905

15

TWITTER @BIIND COMMUNITY

PAGINAWEERGAVE
PER MAAND

162

9.500
DIGITAAL
MAGAZINE OPLAGE

@

18.516

NIEUWSBRIEF BEREIK

18.567
HET INTEGR AL E NETWER K

ONDERWIJS
WONINGBOUWCORPORATIES

GEMEENTES

INGENIEURS

LEVERANCIERS

PROJECTONTWIKKELAARS

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

PROVINCIES

STEDENBOUWKUNDIGE

VERVOERSBEDRIJVEN

VASTGOEDBEDRIJVEN

INSTALLATEURS

BOUW EN AANNEMERS

BOUWBEDRIJVEN

VERKEERSKUNDIGE

PROJECTONWIKKELAARS

HET RIJK

JELMER DE WILDE

WATERSCHAPPEN
(VERKEERS-HANDHAVING

MINISTERIE

Operationeel directeur

STADS EN BELEIDSMAKERS

KENNISINSTITUTEN
(LANDSCHAP)
ARCHITECTEN

ONTWERPERS
BEHEERDERS

ADVIESBUREAUS

4

PROJECTMANAGERS
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EN THEMA’S
NETWERKEN

THEMA’S

NE T WE R K E N

Met dank aan deskundigen uit de sector, de Raad van Advies en de Biind monitor, zijn
verschillende netwerken en thema’s benoemd. Hier gaat Biind komende periode mee aan de

Slimme en gezonde stad

slag. Via de rondetafelgesprekken, (netwerk)bijeenkomsten, digitale magazines, congressen,

Technologie biedt volop kansen om uitdagingen in de fysieke leefomgeving op een innovatieve

trainingen, excursies en het kennisplatform behandelen wij de thema’s en bieden wij diverse

manier aan te gaan. Zowel in het ruimtelijk domein, de mobiliteit als de gebouwde omgeving.

podia voor onze netwerken.

Tegelijkertijd is digitalisering ondersteunend aan bestuur, beleid en beheer en levert de inzet
ervan talloze vragen op rond techniek, organisatie, privacy, opschaling van innovaties en
meer. Het netwerk Slimme en gezonde stad volgt de ontwikkelingen, brengt partijen bij elkaar,
deelt kennis en ervaringen, zodat we op nationaal, regionaal en lokaal niveau samen de juiste
stappen kunnen zetten.

THEMA’ S

Toegankelijkheid en inclusiviteit
Voor de groeiende groep mensen met een beperking (jong, oud, gehandicapt, ed) is nog altijd
onvoldoende aandacht bij bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en beheerders van de
fysieke leefomgeving voor iedereen. We brengen alle stakeholders van een toegankelijke
fysieke leefomgeving bij elkaar. En faciliteren en stimuleren zo de integrale samenwerking. We
faciliteren en stimuleren communicatie en ontmoeting tussen de leden van het netwerk.
Natuurinclusieve omgeving
Het Biind netwerk Natuurinclusieve Omgeving wil het denken en doen van natuurinclusief
bouwen in de fysieke leefomgeving stimuleren. Biodiversiteit, klimaatadaptatie, positieve
gezondheidseffecten, waardevermeerdering en andere voordelen verdienen een groter
podium en een structurelere plek bij bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en beheerders.
Zero Emissie
Het Biind netwerk Zero Emissie wil katalyseren, agenderen van de juiste onderwerpen,
mensen en ideeën samenbrengen en vertalen naar concrete acties. Op dit moment doen we
dat op twee pijlers: Zero Emissie Busvervoer en Zero Emissie Stadslogistiek. Er is letterlijk en
figuurlijk nog veel te doen omtrent de zero emissie-doelstelling voor het busvervoer in 2025.
Alle disciplines die nauw betrokken zijn bij dit thema zullen hun krachten moeten bundelen om
daadwerkelijk stappen te zetten. Voor Zero Emissie Stadslogistiek worden grote en kleinere
steden uitgedaagd om in 2020 door middel van milieuzones hun ambities rond emissie loos

ACTIEVE MOBILITEIT
TOEGANKELIJKHEID
EN INCLUSIVITEIT

SLIMME EN GEZONDE STAD:
SPELEN EN BEWEGEN
SMART CITY OMGEVINGSWET
COMPETENTIES
ENV AARDIGHEDEN
BEHEER

fysieke leefomgeving. Het netwerk Toegankelijkheid levert een bijdrage aan een toegankelijke

PARTICIPATIE
NATUURINCLUSIEF

KLIMAAT
INNOVATIE

vervoer in de binnenstad concreet te maken. En op basis daarvan in nauwe samenwerking
tussen landelijke en lokale overheden, innovators en vervoerders zones succesvol te maken. In
de toekomst staan ook doelgroepen- en personenvervoer op de agenda.
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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.

VAN BIIND
Seminars
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.

Digitaal magazine
Elke maand ontvangen zo’n 18.500 leden het Biind
Magazine boordevol achtergrondverhalen, blogs, vlogs, visies
en actuele kennis en een dossier over het maandthema.

Netwerkactiviteiten

Biind komt 11 keer digitaal uit én verstuurt dit jaar een eerste

Door het jaar heen gaan we op bezoek bij partners en experts om

printeditie

de wensen te inventariseren en dit samen te vertalen naar een
passende kalender.

@

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

Op locatie

(top)thema uitgelicht.

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.

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

Rondetafelgesprekken

en meer.

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.

Talks
Vanuit de Biind-stand bieden we op de beursvloer het podium
aan inspirerende visies en verhalen. Korte en krachtige
presentaties die meerwaarde bieden aan de beursbezoekers.

Trainingen

Napraten onder het genot van een drankje op de Biind-stand.

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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KALENDER 2020
MAAND

Thema
(nieuwsbrief)

Magazines

JAN

Digitale editie competenties en vaardigheden

FEB

Omgevingswet

Digitale editie omgevingswet

MRT

Slimme en
Gezonde Stad
(Spelen en
bewegen)

Biind op
Beurzen

Events

Competenties en
vaardigheden

Digitale editie Slimme en Gezonde stad
(spelen en bewegen)

Zero Emissie Katern in OV-magazine

PARTNERPAKKET
Netwerk

Altijd op de hoogte met de Biind periodieke en netwerknieuwsbrieven
Toegang tot dagelijks nieuws en artikelen via de website
Toegang tot de kennisbank met o.a. whitepapers, artikelen vanuit de netwerken en de 15 thema’s
Personaliseren van interesses en voorkeuren via het partneraccount

Masterclass Stop met Bewonersavonden
Rondetafelgesprek Stadslogistiek
Rondetafelgesprek Natuurinclusief Bouwen

Abonnement op het digitale magazine van Biind

Building
Holland

Bedrijfsprofiel op de website

Seminar Natuurinclusief bouwen op Building Holland

Partnerinterview
Aankondiging van deelname in de nieuwsbrief en via de socialmediakanalen

Themabijeenkomst Toegankelijkheid Gemeentelijke
gebouwen
Natuurinclusief

Digitale editie Natuurinclusieve omgeving

Plaatsing bedrijfsnieuws op biind.nl
Toetreding tot het expertpanel

Zero Emissie Seminar

Expertprofiel op de website

Rondetafelgesprek Zero Emissie

MEI

Actieve
Mobiliteit

Digitale editie Actieve Mobiliteit

Gratis relatie, Biind lidmaatschappen t.w.v. € 195,-

De Competentiedag

DirectieDiner
voor de Fysieke
Leefomgeving
(excl.voor partners en experts)

Seminar Vitaal Ouder Worden
i.s.m. ZorgSaamWonen
Value of Design ism TU Delft

JUN

Toegankelijkheid
en inclusiviteit

Print Magazine met achtergronden, visies en
projecten

Nationaal Fietscongres

Zero Emissie katern in OV-magazine

Rondetafelgesprek Slimme en gezonde stad

BuitenSpelen magazine Inclusief spelen

Zero Emissie Excursie

Stedebouw & Architectuur Gevels en Daken

Excursie Slimme en Gezonde staD

JUL

Participatie

Digitale editie participatie

AUG

Slimme Gezonde
Stad (smart city)

Digitale editie slimme en gezonde stad
(smart city)

Vakbeurs
Ruimte en
Licht

Excursie Toegankelijkheid
Zero Emissie katern in OV-magazine

OKT

Digitale editie Zero Emissie/
Duurzame Mobiliteit

Klimaat

Innovatie/visie
2021

Vakbeurs
Openbare
Ruimte

Nationaal Voetgangerscongres

Ecomobiel

Meld je aan voor de Op Locatie of als gastheer
Co-creatie: trainingen of excursies

BUDGET (te besteden credits)

Partnerdiner
Natuurinclusief
op Vakbeurs
Openbare Ruimte

1/1 pagina advertentie in de printeditie van het Biind magazine

In overleg
Exclusief op uitnodiging
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Communicatiedag
voor de Fysieke
Leefomgeving

1,5

Advertorial in de nieuwsbrief van Biind

0,5

1 maand banner (rectangle) op biind.nl

0,5

1 vacature plaatsen en verspreiden via Biind

0,5

Whitepaper inclusief schrijfservice en leadgeneratie

Bezoek Biind
Partners
Vakbeurs
Mobiliteit

Training Slimme en Gezonde stad

2

Interactieve advertentie in het digitale Biind magazine

Video met bedrijfspresentatie of visie, inclusief opnameservice

Zero Emissie Conferentie 2020
Congres Natuurlijk 2020

2 kaarten
Op aanvraag

OPTIES (waarde in credits)

Vakbeurs
Klimaat

Rondetafelgesprek Toegankelijkheid

Straatbeeld Groen/Klimaat

Video advertentie in het digitale Biind magazine

3
2,5
2

Blogartikel in het digitale Biind magazine en op biind.nl

1,5

Branded content (product of project) in het digitale Biind magazine

1,5

TARIEF (PER JAAR EXCL. BTW)

€ 2.995,-

Digitale editie visie 2021
Inspiratiemagazine Natuurlijk (print)

Netwerk Natuurinclusieve omgeving
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Op uitnodiging

KEUZEMENU VOOR EXTRA PROFILERING VIA HET BIIND PODIUM (OP BASIS VAN CREDITS)
Biind Monitor
tbv thema’s 2021

Rondetafelgesprek Slimme en Gezonde stad

Rondetafelgesprek Klimaat

Zero Emissie digitaal magazine 2

DEC

Deelname aan Rondetafelgesprekken

Altijd 20% partnerkorting op media-inzet Acquire titels- Biind podium

Zorgsaam wonen congres

Digitale editie Klimaat

NOV

2 kaarten

EXCLUSIEF VOORDEEL

Rondetafelgesprek Beheer
Zero Emissie/
Duurzame
Mobiliteit

Bezoek
Biind
Partners

5 lidmaatschappen

Toegang tot open Communicatiedag

Deelname Raad van Advies

Training Werkvormen voor succesvolle
participatie

Beheer




2 kaarten

Toegang tot Directie Diner

Rondetafel Busvervoer

Excursie Natuurinclusieve Omgeving

SEP

onbeperkt

Toegang tot seminars

Altijd 20% partnerkorting op deelname met een stand op één van de Biind bijeenkomsten/congressen

Digitale editie beheer





TOEGANG TOT EN PARTICIPATIE IN HÉT INTERGRALE NETWERK(EN) VAN BIIND

Seminar Slimme en gezonde stad
Zero Emissie digitaal magazine 1







PODIUM (PRINT EN DIGITAAL)

Masterclass Ontwikkelen met draagvlak

APR

TOEGANG TOT HET LAATSTE NIEUWS EN EXCLUSIEVE KENNIS

Netwerk Toegankelijkheid

Netwerk Slimme en Gezonde stad

Netwerk Zero Emissie
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VOOR AL UW COMMUNICATIEBEHOEFTES EEN PASSENDE OPLOSSING!
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 mediamix van de Biind en de andere Acquire Publishing titels. De werkwijze is gebaseerd op de volgende pijlers:

1
Onze accountmanager en inhoudsdeskundige van Biind komen bij je
langs voor de communcatiescan.
Wij bespreken samen met jou,
de

3

2

communicatiebehoefte(s),

Er wordt aan de hand van de

Gedurende de campagne heb

uitkomsten, onze kalenders en

je intensief contact met de

de mogelijkheden een op maat

accountmanager en wordt het

gemaakt,

op maat gemaakte plan, indien

crossmediaal

plan

uitgewerkt.

nodig, realtime geoptimaliseerd
om de besproken einddoelen te

doelgroep(en) en doel(stelling)en.

realiseren.

Ontzorgen waar wenselijk
Veel partners maken gebruik van de kennis van Biind op het gebied van content (schrijven, eindredactie, interviews) en
vormgeving (brochures, whitepapers, advertenties, banners).

Wij zijn partner van Biind, 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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€ 850,€ 495,-

€ 1.500,€ 2.000,-

1/1 PAGINA
Video met bedrijfspresentatie of
visie, inclusief opnameservice

€ 3.000,-

ADVERTENTIE
In de printeditie van het Biind
magazine

€ 2.000,€ 1.500,-

€ 600,-

€ 1.500,-

€ 495,-

€ 500,- per editie

€ 350,- per editie

€ 500,-

WHITEPAPER

Lian Keijzer

Harald Jansen

Esmeralda van Milgen

lian@biind.nl

harald@biind.nl

esmeralda@biind.nl

038 - 4606 384

06 - 45704640

06 - 33203089

€ 2.500,Bij afname van meerdere elementen kom je in aanmerking voor volumekorting. Informeer naar de mogelijkheden.

14

15

Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle
+31 (0)38 - 460 63 84

WELLICHT OOK INTERESSANT VOOR U
Brochure Mobiliteit, Bouw en Infra en Openbare Ruimte, ZorgSaamWonen

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

