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Samenwerken aan thema’s van nu

Hallo,
KlimaatBig
Data Inclusiviteit
Circulariteit ZE2025
Toegankelijkheid Smart

Wij zijn Esmeralda, Edwin en
Harald, jouw communicatie
adviseurs van Biind. Hét netwerk
waar we samenwerken aan
thema’s van nu. Samen met ons
Biind team en samen met jou.
Even voorstellen
Biind is een netwerk van professionals uit
verschillende disciplines, organisaties en
instellingen waarin we samen werken aan
concrete opgaven in het domein van ruimte en
mobiliteit. De Biind kalender staat boordevol
activiteiten die voor en door leden worden
georganiseerd. Via de Biind site, Biind Updates,
Biind digitale magazines, Biind social media
en thema- en netwerkbijeenkomsten diepen
we thema’s uit, delen ervaringen, ontmoeten
elkaar, bespreken innovaties, visies en projecten,
werken aan praktijkcasussen en ontwikkelen
onze persoonlijke vaardigheden. Interactie en
samenwerking staan centraal. Jij bepaalt, en het
Biind team van Acquire fungeert als facilitator,
aanjager en stimulator.
Samen weten we meer
Biind is er voor en door alle ruimte- en
mobiliteitsprofessionals. We verbinden jong
en oud, beleid en beheer, groen en grijs (en
blauw), student en professional, specialisten en
generalisten, markt en overheid. Want samen
weten we meer.
Voor wie is Biind?
Voor ZZP-ers, bedrijven, organisaties
en kennisinstituten zijn er interessante
samenwerkingenmogelijkheden opgesteld om
Biind te benutten als communicatiepodium. En
om actief mee te praten en vooral ook mee te
doen over de koers en activiteiten van Biind.
Meer weten? We gaan graag met je om tafel!

Lighting Duurzaam bouwen

Omgevingswet Smart

Mobility

Smart City Effectief beheer

Participatie Spelen en Bewegen

Energietransitie Langzaam verkeer
MaaS Groen Lucht en geluid
Smart Buildings Stad op

ooghoogte

Thema’s
Vertel ons wat er bij jou speelt op
deze thema’s. Wij als redactie van
Biind gaan er graag mee aan de
slag.

Guus Puylaert
guus@biind.nl

Manon van Ketwich
manon@biind.nl

Reinoud Schaatsbergen
reinoud@biind.nl

De Biind Kalender
1. Evenementen (kennis, netwerken, verdieping)
• Het Biind Jaarcongres
•	Trainingen over integrale thema’s en persoonlijke
vaardigheden
•	Themabijeenkomsten Smart City, Smart Mobility, Klimaat,
Inclusiviteit, Toegankelijkheid, ZE2025 en meer
•	Netwerkbijeenkomsten om de koers te bepalen van Biind en
bij te praten met oude en nieuwe bekenden
• Biind Infopoint op beurzen
2. Media (lezen, informeren, inspireren, reageren, delen)

Esmeralda van Milgen
esmeralda@biind.nl
06 3320 3089

Edwin Benning
edwin@biind.nl
06 1603 8043

Harald Jansen
harald@biind.nl
06 4570 4640

•
•
•
•

Website
Nieuwsbrieven
Digitale magazines
Social media

Voor een actueel overzicht ga je naar biind.nl/kalender.

Sluit je aan
Voor ZZP-ers, bedrijven, organisaties en kennisinstituten zijn er
interessante samenwerkingsmogelijkheden om Biind te benutten als
communicatie- en netwerkpodium. En om actief mee te praten en te
denken over de koers en activiteiten van Biind.

Netwerken
√	Oude en nieuwe bekenden ontmoeten tijdens de Netwerk
bijeenkomsten
√	Stel je voor aan de Biind leden via de Update en het digitale
magazine
√ Relatiekaarten voor Themabijeenkomsten (naar keuze)
√ Inspiratie en ontmoeting op het Biind Jaarcongres
√ Bied je relaties een gratis Biind lidmaatschap aan t.w.v. € 95,√ Bezoek met korting de Themabijeenkomsten
√ Meld je aan als (mogelijke) gastheer voor een Biind bijeenkomst

Publiciteit
√ Plaats je logo of banner (met link) op de (thema)pagina’s van Biind
√	Alles wat je wilt vertellen over je organisatie, producten en
diensten zelf publiceren (via het PRO-lidmaatschap)
√	Presenteer jezelf via een InfoPoint op het Jaarcongres en/of de
Themabijeenkomsten
√	Publiceer een Branded Content artikel, een Blog, advertentie of
advertorial in het digitale kwartaalmagazine
√ Zet je vacatures, stage opdrachten of zzp-opdrachten online
√	Koop losse communicatiemiddelen van Biind in tegen extra
scherpe tarieven
√	Laat je ontzorgen door de redactionele ondersteuning voor
artikelen op basis van telefonisch interview

Kennis
√ Altijd op de hoogte met de Biind Updates (nieuwsbrieven)
√	Update je kennis en ontmoet vakgenoten op de
Themabijeenkomsten
√	Achtergronden en visies in de digitale Kwartaalmagazines

Koers bepalen
Praat mee over de koers van Biind tijdens de Raad van Inspiratie
bijeenkomsten.

Informeer
naar de
mogelijkheden!

Het Biind team
Communicatieadviseurs
Adviseren je bij het benutten van het Biind podium jouw
communicatieplannen. En betrekken (founding) partners
actief bij de koers van Biind. En Traffic zorgt dat alles tot in
de puntjes wordt uitgevoerd.
Edwin Benning			
Esmeralda van Milgen		
Harald Jansen			

edwin@biind.nl
esmeralda@biind.nl
harald@biind.nl

Bea Schreurs			

bea@biind.nl

Community Managers
Faciliteren, initiëren, coördineren de community:
Geert Dijkstra			
geert@biind.nl
Erna Jansen			
erna@biind.nl

Edwin Benning

Esmeralda van Milgen

Geert Dijkstra

Harald Jansen

Erna Jansen

Redactie
Verantwoordelijk voor alle kennis en content. Volgt trends
en actualiteiten en vertaalt die in inspirerende media.
Manon van Ketwich		
Guus Puylaert			
Reinoud Schaatsbergen		
Nettie Bakker			
Wijnand Beemster			
Jos Oude Holtkamp		
Constant Stroecken		
Jan Willem Kerssies		
Laura Vliek			

manon@biind.nl
guus@biind.nl
reinoud@biind.nl
nettie@biind.nl
wijnand@biind.nl
jos@biind.nl
constant@biind.nl
janwillem@biind.nl
laura@biind.nl

Manon van Ketwich

Guus Puylaert

Reinoud Schaatsbergen

Nettie Bakker

Wijnand Beemster

Jos Oude Holtkamp

Constant Stroecken

Jan Willem Kerssies

Bea Schreurs

Ingrid Spaltman

Rutger Minkjan

Klantenservice
Staan (bijna dag en nacht) voor je klaar voor al jouw vragen
en suggesties
Ingrid Spaltman			
Rutger Minkjan			

ingrid@biind.nl
rutger@biind.nl

Communicatie & Events
Informeert je over de Biind bijeenkomsten en verzorgt ze
met plezier voor jou.
Linde Haak			

linde@biind.nl
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Met onze merken brengen we al ruim 25 jaar
kennis(sen) bij elkaar in de domeinen openbare
ruimte, mobiliteit, architectuur, bouw en infra. Een
team van ruim 40 mensen is dagelijks voor je bezig
met kennisdeling, ontmoeten en innovatie. Via
merken als Verkeerskunde, Straatbeeld, Stedebouw
& Architectuur, Duurzaam Gebouwd, Bouw Circulair
en Bouwgenootschap blijven we je informeren over
de ontwikkeling in jouw vak. Via Biind brengen we je
in contact met collega’s met wie je samenwerkt aan
integrale opgaven van vandaag en morgen.
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