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OmgevingsPlatform 
 
Het OmgevingsPlatform is in 2017 opgericht met als doel partijen bij elkaar te brengen en inspireren 
tot een goede samenwerking in de toekomst. 
Het Platform werkt samen met onder andere Vereniging Stadswerk Nederland, Bouwend Nederland 
en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. 
 
Op 31 mei 2018 wordt het tweede OmgevingsCongres georganiseerd. Er zijn al diverse afspraken 
gemaakt, de dagvoorzitter is geregeld en ook dit jaar wordt het congres gehouden in de 
Veerensmederij in Amersfoort.   
 
 
OmgevingsCongres: voor wie en waarom   
 
Het OmgevingsCongres streeft naar een begrijpelijk programma: ‘down to earth’. Geen inhoudelijk 
zwaar juridisch programma, maar een congres voor alle partijen die te maken hebben en krijgen met 
de Omgevingswet. Het OmgevingsCongres richt zich op de mens, op degene die straks gaat/moet 
werken met de Omgevingswet. Dat vraagt een verandering, een cultuuromslag en werken met 
nieuwe competenties.  
 
Thema: Je toekomst in 3D 
 
We leven in een driedimensionale wereld waarin veel mogelijk is. De ontwikkelingen op het gebied 
van 3D gaan heel snel. Gaat uw organisatie mee in die snelheid? Niet alleen technisch maar ook op 
menselijk niveau? Hoe bereidt u mensen voor op de Omgevingswet? Hoe brengt u mensen in 
beweging om te kijken naar de toekomst van Nederland? 
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SPONSORING 
 
Voor bedrijven die zich willen presenteren tijdens het OmgevingsCongres hebben wij een 
sponsorpakket samengesteld.   
De OmgevingsMarkt wordt gehouden in de ruimte waar de deelnemers worden ontvangen voor 
aanvang van het dagprogramma, tijdens de pauzes en de afsluitende borrel. Genoeg tijd en ruimte 
om uw organisatie te presenteren en in contact te komen met bestaande en nieuwe relaties.  
 
Er zijn drie sponsorpakketten samengesteld: ★★★, ★★ en ★. 
Naast het presenteren van uw organisatie tijdens de OmgevingsMarkt vragen wij van u nog iets 
extra’s. Wij verwachten van onze sponsoren een interactieve houding ten aanzien van de 
deelnemers.  
Sponsoring van het OmgevingsCongres gaat verder dan een financiële bijdrage; u levert een actieve 
bijdrage tijdens deze dag met o.a. tweemaal een korte pitch om uw organisatie onder de aandacht te 
brengen.  
 
Wanneer u kiest voor het ★★★ pakket dan verzorgt u een workshop. Bij het ★★ pakket hoort een 
discussietafel. Dat is dus iets meer dan het presenteren van uw organisatie op de OmgevingsMarkt. 
 
Op de volgende pagina’s kunt u zien op welke manier de sponsoring verder wordt vormgegeven. Op 
de laatste pagina van dit document treft u een inschrijfformulier aan. 
Let op: het aantal plaatsen is beperkt. 
 
 
Meer informatie over het OmgevingsPlatform kunt u vinden op de website: 
www.omgevingsplatform.nl 
 
Alle informatie over het congres, zoals dagvoorzitter, programma, workshops en deelnemende 
partijen wordt gepubliceerd op www.omgevingscongres.nl 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.  
 
Team OmgevingsPlatform 
 
Ingeborg Kriegsman | 06 46 322097 
Hans van Gurchom | 06 51 355455 
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OMGEVINGSCONGRES 
★★★  

1x beschikbaar 
★★  

 
★  

 

Stand op OmgevingsMarkt groot middel klein 
Verzorgen workshop ✔ 

 
  

Verzorgen discussietafel  ✔   
EN VERDER:    
Bedrijfslogo op uitnodiging, nieuwsbrief en 
programma ✔ ✔   
Bedrijfsvermelding op uitnodiging, nieuwsbrief en 
programma      ✔ 
Bedrijfslogo op banners OmgevingsCongres 
 ✔ ✔   
Bedrijfslogo (met link) en omschrijving bedrijfsprofiel 
(ca. 100 woorden) en vermelding contactgegevens op 
de congreswebsite  ✔     
Bedrijfslogo (met link) en omschrijving bedrijfsprofiel 
(ca. 50 woorden) en vermelding contactgegevens op 
de congreswebsite    ✔ ✔ 
 
Gratis toegangskaarten 
 

5 stuks 
 

3 stuks 
 

2 stuks 
 

Sponsorbedrag OmgevingsCongres 3.500,- 2.500,- 1.500,- 

	 	 	 	Bedragen exclusief BTW 
 
 
 

Te verdelen sponsorcontracten 
 
Het aantal plaatsen op de OmgevingsMarkt is beperkt. Toekenning op volgorde van binnenkomst. 
Vol is vol! 
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Inschrijfformulier sponsoring OmgevingsPlatform 
 
 
 
Dit formulier graag invullen, ondertekenen en retourneren aan: info@omgevingsplatform.nl 
 
 
Naam bedrijf:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bevestigt hierbij het OmgevingsPlatform sponsor te worden van het OmgevingsConges: 
 

 ★★★ 
€ 3.500,- 

★★ 
€ 2.500,- 

★ 
€ 1.500,- 

niet 

OmgevingsCongres – 31 mei 2018     

 Aankruisen wat voor u van toepassing is 
 
Sponsor accepteert de bijbehorende privileges zoals omschreven in het sponsorpakket voor het 
OmgevingsCongres (pagina 3). 
 
 
Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. 
 
 
Contactpersoon: 
 
Naam:       de heer/mevrouw ……………………………………………………………………………….. 

Adres:    ……………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats:  ……………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………………….. 

E-mailadres:   ……………………………………………………………………………….. 

Website:   ……………………………………………………………………………….. 

 

Datum: ………………….. Handtekening: ……………………………………………………………... 

 
 
 
 
Wij verzoeken u vriendelijk bij aanmelding uw bedrijfslogo mee te sturen in jpg of eps formaat. 
 


