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WAT DOEN WE?

O V E R  D U U R Z A A M  G E B O U W D 

Als intermediair brengt Duurzaam Gebouwd alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen 

en richt zich, met toonaangevende Partners, Leden en Experts, op integrale samenwerking, 

kennis- en netwerkdeling en het gezamenlijk werken aan de transitie. Voor Duurzaam Gebouwd is 

samenwerking het sleutelwoord om de verduurzamingstransitie verder te brengen. 

Duurzaam Gebouwd verspreidt de meest actuele 

 informatie over trends en ontwikkelingen binnen de 

sector en biedt publieke partijen de kans om dankzij een 

sterk integraal netwerk kennis te maken met potentiële 

partners die waardevolle concepten ontwikkelen die 

aansluiten bij de gezamenlijke opgave van de sector.

CO M M U N I C E R E N

Het platform communiceert 24/7 
via multimediakanalen actueel 
nieuws, innovaties, projecten en 
visies. Het platform genereert 
impact door de onafhankelijk-
heid en het grote bereik.

V E R B I N D E N

Het platform verbindt de top 
250 professionals en  organisaties 
vanuit de integrale bouw- en 
vastgoedsector met elkaar via de 
(netwerk) events, met als doel 
co-making en samenwerking te 
stimuleren.

AC T I V E R E N

Het platform activeert de 
community door het geven 
van voorbeelden van integrale 
samen werking en succesvolle 
co-creatietrajecten en -projecten. 

M I S S I E  D U U R Z A A M  G E B O U W D

De missie van Duurzaam Gebouwd is om onze gebouwen, infrastructuur en 
omgeving te verduurzamen. Dat doen wij door onze Partners, Leden en Experts 
te helpen communiceren en verbinden en door anderen te activeren. Naast het 
delen van vakinhoudelijke kennis en elkaar inspireren zijn het aanjagen van 
de samenwerking en aangaan van duurzame relaties daarbij cruciaal. Samen 
met ons netwerk en via ons kennisplatform willen wij de realisatie van de grote 

ambities op het gebied van duurzaamheid versnellen.
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VOOR WIE?

Het Publieke Partnership van Duurzaam Gebouwd 

is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk. 

Deze organisaties dienen doorgaans een algemeen, 

maatschappelijk of publiek belang. Voorbeelden 

zijn:

 Overheden

 Woningcorporaties

 Verenigingen en stichtingen

 Kennisplatforms en onderwijsinstellingen

Binnen die organisaties is het Partnership met name van 

toegevoegde waarde voor iedereen die:

 Werkzaam is binnen het fysieke domein (vastgoed,  

 bouw, infra, openbare ruimte en gebiedsontwikkeling).

 Affiniteit heeft met de hoofdthema’s van Duurzaam 

 Gebouwd: circulair bouwen, energietransitie, slim 

 & gezond en innovatieve samenwerking (aanbesteden, 

 contracten, bouw- en beheerprocessen).

HET PUBLIEKE PARTNERSHIP GEEFT JE 

DÉ MOGELIJKHEID OM TE LEREN VAN DE 

MARKT EN IN CONTACT TE KOMEN MET 

GELIJKGESTEMDE ORGANISATIES EN 

PROFESSIONALS DIE JOU EEN GROTE STAP 

VOORUIT HELPEN IN JOUW OPGAVEN.

De beweging naar een duurzame leefomgeving 
staat en wordt al breed gedragen door Partners 
van Duurzaam Gebouwd. Het is de hoogste tijd 
dat jij aansluit, want er is werk aan de winkel! 

Think BIG, ACT small - START somewhere! Wees 
welkom bij Duurzaam Gebouwd

Wytze Kuijper
Transitiestrateeg & programmamaker voor toekomstbestendige steden, 

ondernemerschap en organisaties
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WIE BEREIKEN WE?

H E T  I N T E G R A L E  N E T W E R K

TO E L E V E R A N C I E R

A R C H I T E C T O V E R H E I D

I N G E N I E U R

CO N S T R U C T E U R

O P D R AC H TG E V E R

O N T W I K K E L A A R A A N N E M E R

I N S TA L L AT E U R

H E T 
N E T W E R K

H E T  P L AT F O R M

group

group

@

BEREIK

30.000
UNIEKE 

PROFESSIONALS

FACEBOOK 
VOLGERS

784PARTNERS, LEDEN 
EN EXPERTS 

450 LINKEDIN

7.058
LINKEDIN GROEP
DUURZAAM GEBOUWD

5.670
LINKEDIN GROEP
BOUWGENOOTSCHAP

5.760

TWITTER

15.692

YOUTUBE

 1.224
aantal views p/m

NIEUWSBRIEF ABONNEES

20.000
MAGAZINE OPLAGE

18.000

UNIEKE ONLINE 
MAGAZINE LEZERS

2.251

EVENTBEZOEKERS

4.971
per jaar

37.600 
bezoeken p/m company

website
59.600

4



WAT LEVERT HET OP?

HET PUBLIEKE PARTNERSHIP MET DUURZAAM GEBOUWD 
LEVERT JOUW ORGANISATIE DE VOLGENDE VOORDELEN OP:

 Je gaat deel uitmaken van een actief netwerk  

 van ruim 250 Partners, Leden en Experts.

 Jouw medewerkers blijven op de hoogte van  

 nieuws en ontwikkelingen op hun vakgebied.

 

 Je kunt 30.000 professionals uit het            

                vakgebied betrekken bij jouw ambities en 

  opgaven.

 Via onze Round Tables praat je mee over de  

 duurzaamheidsagenda in Nederland.

 

 Via onze Seminars kunnen jouw medewerkers 

 gratis kennis bijspijkeren.

 Je kunt op informele wijze contact leggen met  

  een groot aantal deskundige marktpartijen.

 Je kunt gratis het Duurzaam Gebouwd  

 Congres en andere kennis- en netwerk-

 evenementen bezoeken.

 In overleg kan één persoon uit jouw organisatie  

       toetreden tot het Bouwgenootschap.

 Al jouw medewerkers krijgen tot 20% korting  

 op leerproducten uit onze Leerfabriek.

We bieden je de mogelijkheid actief te                 

worden in het netwerk door het afnemen 

van exclusieve partnerproducten, zoals 

co-creatie trajecten, special interest groups 

en expedities.
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“Door de energietransitie komen er allerlei nieuwe groepen 
bij. Bepaalde vastgoedeigenaren, zoals gemeenten, krijgen ook 

een steeds grotere rol en dat geldt ook voor initiatiefnemers 
van duurzame energieprojecten. Dus de afhankelijkheid van 
partners buiten ons is groeiende. In dat speelveld en met die 
dynamiek is het heel belangrijk verbindingen te leggen. Om 

contact te maken met elkaar en van elkaar te leren.”

Martijn Voorham
Rijksvastgoedbedrijf
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I M PAC T  M A K E N  A L S  D U U R Z A A M  G E B O U W D - E X P E R T

Het expertpanel van Duurzaam Gebouwd schrijft actuele marktvisies, geeft een vernieuwende 

blik op ontwikkelingen in de markt en enthousiasmeert het netwerk om in actie te komen. 

Duurzaam Gebouwd-experts pakken niet alleen de pen op voor expertposts voor publicatie op 

DuurzaamGebouwd.nl, maar discussiëren op topniveau ook tijdens de Meet the Experts Tour. Als 

Partner van Duurzaam Gebouwd is het mogelijk om een Expert aan te wijzen die toetreedt tot het 

expertpanel.

Duurzaam Gebouwd is hét kennis- en 
expertiseplatform met nieuwe marktinformatie, 

interessante projecten, actuele updates en betrokken 
experts. Het platform vormt een belangrijke 

schakel om mensen te verbinden die gebouwen 
toekomstvast en Parisproof gaan maken, om zo bij 
te dragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.  

Selina Roskam   
RVO

”

“

•  Een expertpositie geeft je de 

mogelijkheid je actief te profileren 

via onze kanalen en geeft je 

letterlijk een gezicht bij beslissers 

in de markt die aan de slag zijn met 

verduurzaming van de gebouwde 

omgeving.

•  Daarnaast brengen we je direct 

in contact met andere experts 

door onder andere rondetafel-

gesprekken. Dit levert niet alleen 

kennisdeling op het hoogste niveau 

op, maar ook een nieuw en actief 

netwerk.

•  Vanuit jouw expertise kun je 

maatschappelijke impact creëren 

door samen met de markt de 

duurzaamheidsopgaven vorm te 

geven.

Wat kan een rol als Expert voor jou betekenen?
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SPECIFICATIES

INTERESSE?

Events en verbinden

Toegang tot de Duurzaam Gebouwd Seminars t.w.v. € 75 onbeperkt

Toegang tot het Duurzaam Gebouwd Congres t.w.v. € 195 2 kaarten*

Deelname aan het exclusieve Duurzaam Gebouwd Congresdiner 1 kaart

Toegang tot het exclusieve Green Tie Gala 1 kaart

Korting op toegang tot congres Gamechangers in de Bouw & Infra t.w.v.  €295 50%

Deelname aan Round Tables (Meet the Expert Tour) 
Toetreding tot Het Bouwgenootschap (special interest group over Innovatieve samenwerking) op uitnodiging

Profilering ambities en activiteiten

Organisatieprofiel op website 
Gebruik van logo ‘Partner Duurzaam Gebouwd’ 
Partnerinterview 
Aankondiging van deelname in nieuwsbrief & social media 
Redactionele aandacht voor visie, ambities en activiteiten onbeperkt

Toetreding tot Expertpanel, expertprofiel op website 

Nieuwsbrieven

Abonnement op periodieke nieuwsbrieven 

Abonnement op thema nieuwsbrieven 
Abonnement op Partner en Leden nieuwsbrief 

Website

Toegang tot dagelijks nieuws en artikelen 

Toegang tot de kennisbank: E-books, whitepapers, expertposts, projecten 

Personaliseren interesses en voorkeuren via eigen Account 

Magazines (print en digitaal)

Abonnement op Duurzaam Gebouwd Magazine (print) t.w.v. € 125 per jaar 

100 relatie abonnementen op het Duurzaam Gebouwd Magazine (print) 
Abonnement op Duurzaam Gebouwd Magazine (digitaal, themanummers) 

TARIEF (PER JAAR EXCL. BTW) € 1.995,-
*Eerste twee kaarten gratis, voor overige kaarten geldt een kortingstarief van 50%

Heb je interesse of wil je meer informatie? 

Neem contact op naar één van onze accountmanagers.

BRAM PETRI

+31 (0)645689398

BRAM@DUURZAAMGEBOUWD.NL 

ESMERALDA VAN MILGEN

+31 (0)633203089

ESMERALDA@DUURZAAMGEBOUWD.NL 

MARJAN HULSHOF

+31 (0)384606384 

MARJAN@DUURZAAMGEBOUWD.NL 
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Duurzaam Gebouwd
Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle

           +31 (0)38 - 460 63 84 

           info@duurzaamgebouwd.nl

           www.DuurzaamGebouwd.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.
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