
WORD EXPERT VAN 
STEDEBOUW & ARCHITECTUUR
Ruimte voor innovatie
De Nederlandse ontwerp- en bouwsector staat voor een 
aantal grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, 
verduurzaming en klimaatadaptatie. Het is innoveren om 
te overleven, in product, materiaal, uitvoering en ontwerp. 
Daar hebben we elkaar bij nodig.

Al ruim 30 jaar is Stedebouw & Architectuur hét platform 
voor architecten, stedenbouwkundigen, project-
ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, ontwerpers, 
bouwers en voorschrijvers. Het merk onderscheidt zich 
door het signaleren van trends en ontwikkelingen in het 
vakgebied. Ruimte voor innovatie is het motto. We volgen 
niet, we lopen voorop. Onze Experts vormen daarin een 
belangrijke pijler.

Bron van kennis
Onze Experts komen uit allerlei hoeken, vanuit ontwerp, 
bouw, overheid, wetenschap en onderwijs. Hun kennis 
en expertise geven, naast onze onafhankelijke redactie, 
autoriteit aan ons platform en zijn een solide basis voor de 
thema’s die wij jaarlijks behandelen in ons magazine en op 
onze website behandelen. Tegelijkertijd biedt Stedebouw 
& Architectuur een podium dat duizenden professionals 
bereikt.

Jouw kansen
• Minstens twee blogs per jaar voor de site of het magazine 
van Stedebouw & Architectuur (verschijnt 5x per jaar + de 
Innovatiecatalogus i.s.m. Duurzaam Gebouwd).

• Een profiel op de website van Stedebouw & Architectuur 
waar je jouw gegevens, interesses en geschreven bijdrages 
op kunt etaleren.

• Beantwoord vragen van collega’s over jouw specialisme 
en kom in contact met potentiële opdrachtgevers.

• Je fungeert (on)gevraagd als klankbord en sparringpartner 
voor de redactie van Stedebouw & Architectuur.

• Je kunt op aanvraag van de redactie een bijdrage leveren 
als spreker op een evenement, als gastheer van een 
bijeenkomst of als deelnemer aan een rondetafelgesprek.

Uiteraard vinden we het leuk als je Stedebouw  & 
Architectuur actief onder de aandacht brengt bij jouw 
achterban via social media, nieuwsbrieven of in gesprekken 
met collega’s. Ken je bovendien iemand die ook goede 
Stedebouw & Architectuur Expert zou zijn? Breng ons dan 
met hem/haar in contact.

Meer weten?
Wil je meer informatie of heb je vragen over de rol van een Expert? Neem dan contact op met

 Reinoud Schaatsbergen via reinoud@acquirepublishing.nl of 038 – 460 63 84.


