
KOSTEN

Persoonlijk lidmaatschap: bestaande uit vier ontbijtsessies per jaar: € 435 per persoon per jaar.

BouwKennis abonnees: betalen geen € 435, maar sluiten een lidmaatschap af voor slechts € 325 per persoon per jaar.

Niet-leden: betalen per bijeenkomst € 149 per persoon. 

BOUWKENNIS
BUSINESSCLUB

De BusinessClub informeert én inspireert en biedt uitstekende netwerkmogelijkheden. Door het bijwonen van de 

BouwKennis BusinessClub vergroot en verbreed je je kennis in de bouwsector. Daarnaast blijf je op de hoogte van de 

laatste trends en ontwikkelingen. 

Max Euwelaan 51 • 3062 MA Rotterdam • T +31(0)10 - 206 69 96 • E info@bouwkennis.nl • W www.bouwkennis.nl

CONTACT

Maurice van Dijk

E maurice.van.dijk@bouwkennis.nl 

T 06 1524 93 72

Janneke Filius

E janneke.fi lius@bouwkennis.nl 

T 06 2526 67 78

Daan Koekebacker 

E daan.koekebacker@bouwkennis.nl 

T 06 1536 15 84

De BouwKennis BusinessClub bestaat uit een grote groep van strategische beleidsmakers binnen de bouwkolom en 

bestaat uit vier sessies per jaar. Tijdens de sessies worden interessante presentaties gegeven en actuele vraagstukken 

beantwoord. Daarnaast is er tijdens het ontbijt en na afl oop, voldoende gelegenheid om onderling kennis te delen en 

te netwerken.

WIJ BIEDEN JE HET VOLGENDE AAN

› Vier inspirerende ontbijt/kennissessies met volop 

netwerkmogelijkheden

› Trends en ontwikkelingen voor de komende jaren

› Inzicht in de huidige stand van zaken in de woning- 

en utiliteitsbouw

PRODUCTIECIJFERS

BouwKennis schetst tevens aan de hand van haar eigen 

bouwprognoses een beeld van de sector voor de 

komende jaren. De ontwikkeling van de bouwproductie is 

allesbepalend voor de toekomst van de sector. 

PROGRAMMA

07:30 Ontvangst met ontbijt

08:15 Welkomstwoord door de dagvoorzitter

08:20 Productie- en prognosecijfers

08:45 Presentatie over het thema

09:15 Pauze

09:25 Tweede presentatie over het thema

09:55 Afsluiting programma

10:00 Netwerken

Het programma van de BouwKennis BusinessClub heeft in principe iedere bijeenkomst dezelfde opbouw, afhankelijk van het thema kan de invulling afwijken.

THEMA'S 2023

De bijeenkomsten staan dit jaar in het teken van de volgende actuele thema’s: 

• woensdag 15 februari  – Video marketing

• donderdag 20 april  – Duurzaam en circulair (ver)bouwen

• donderdag 29 juni – Storytelling met data

• woensdag 8 november – Emailmarketing 

LOCATIE

De BouwKennis BusinessClub vindt plaats in het centraal gelegen en sfeervolle Kasteel Woerden! 

Adres: Kasteel 3 • 3441 BZ Woerden


