Goed in beeld tijdens en na de Jaarbijeenkomst
De Jaarbijeenkomst van Bouwstenen is dé dag waarop de publieke sector kennis en ervaring deelt rond
maatschappelijk vastgoed. Maar ook een dag om vooruit te kijken, inspiratie op te doen, de gedachten
te scherpen en met een hoofd èn tas vol houvast weer naar huis te gaan. De Jaarbijeenkomst is dit jaar
op 4 december 2018 in Rotterdam.
Bestuurders, managers en professionals
U ontmoet bestuurders, managers en professionals die actief zijn op het gebied van maatschappelijke
voorzieningen en vastgoed. Ze zijn werkzaam bij gemeenten, in het onderwijs en de zorg, bij een
corporatie of in de publieke sector.
Actuele thema’s en ontwikkelingen
Tijdens het programma worden de resultaten van het ontwikkelwerk in Bouwstenen-verband
gepresenteerd en besproken. Ook wordt de Bouwstenen-agenda voor 2019 (de samenwerkingsagenda
van het werkveld en het werkbriefje van Bouwstenen) opgeladen.
Tijdens het Plenaire programma zijn er inspirerende sprekers en tijdens de parallesessies komen de
nieuwe ontwikkelingen rond actuele onderwerpen aan bod. Het gaat daarbij steeds om de vraag hoe
we het beter kunnen doen qua inhoud (doen we de goede dingen) en uitvoering (doen we de dingen
goed), vanuit een open en constructieve houding.
Deelnemers krijgen diverse Bouwstenen publicaties mee naar huis, waaronder de publicatie ‘In Control’
over informatiemanagement en een special van Schoolfacilities. Deze publicaties worden daarna ook
digitaal breed verspreid en naar alle gemeenten in Nederland gestuurd.
Aanspreekbaar
Op de kennismarkt laten diverse organisaties zien wat zij te bieden hebben als het om maatschappelijk
vastgoed gaat. De kennismarkt biedt ook een uitgelezen kans om met de aanwezigen in gesprek te
komen.
Wilt u ook goed in beeld zijn?
Dat kan op verschillende manieren. U kunt:
 deelnemen aan de Kennismarkt (stand)
 bijdragen aan inhoud en financiering van onze publicaties (artikel en/of advertentie)
 een sessie voor uw rekening nemen
 relaties uitnodigen (vrijkaarten)
Op de volgende pagina vind u het bijbehorende investeringsoverzicht. Partners van Bouwstenen hebben
altijd een streepje voor en betalen derhalve een lager tarief.
Informatie & aanmelden
Voor meer informatie neemt u contact op met Inge Bommezijn: inge@bouwstenen.nl , 033 – 258 4337.
U kunt zich online aanmelden via onze website bouwstenen.nl/jaarbijeenkomst.
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Mogelijkheden
Deelname Kennismarkt
Zichtbaar:
Stand + 2 toegangskaarten (tbv standbemensing)
Zichtbaar Plus:
Stand + 2 toegangskaarten + 10 relatiekaarten
Full partnership:
Stand + 2 toegangskaarten + 10 relatiekaarten + Partnership
(met streepje voor, incl. instappremie)
Publicatie ‘In Control’
1/1 pagina Redactionele bijdrage / advertentie
½ pagina Redactionele bijdrage / advertentie
Vakblad Schoolfacilities
1/1 pagina Redactionele bijdrage / advertentie
½ pagina Redactionele bijdrage / advertentie
Overige opties
Relatiekaart voor maatschappelijke organisaties
Relatiekaart voor commerciële organisaties
Andere wensen zijn bespreekbaar

Partners

Niet-partners

Prijzen in € en ex. btw

Prijzen in € en ex. btw

500,00

1.500,00

1.000,00

2.250,00

n.v.t.

4.000,00

1.000,00
500,00

1.395,00
895,00

1.100,00
645,00

1.495,00
995,00

€ 195,00
€ 395,00
op aanvraag

Direct aanmelden
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