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Kennis delen 
Kennis halen 
Kennis maken

Reageren op de toekomstige leefomgeving
Ingenieurs zijn ontwerpers van perspectief. Zij bedenken oplossingen 
voor talloze maatschappelijke vraagstukken. Om alle doelen zoals 
duurzaamheid, voldoende woningen e.d. op tijd te behalen, is 
versnelling nodig. Dat vraagt om keuzes en slimme oplossingen. Maar 
hoe maak je de juiste keuzes en welke slimme oplossingen?

We hebben geen glazen bol om de toekomst te voorspellen. Wel 
kunnen we bestaande systemen en denkwijzen proberen te 
doorbreken. Niet alleen techniek, maar ook gedrag van mensen, hoe 
zij reageren op naderende veranderingen, speelt hierbij een 
belangrijke rol, zowel in positieve als negatieve zin. Bezoek het 
congres en denk mee over onze gezamenlijke reactie op de 
uitdagingen voor de toekomstige leefomgeving!

Organisator: Koninklijke NLingenieurs
Datum: Donderdag 3 november 2022
Tijd: 13:00 – 18:30 uur 
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam 
Prijzen: € 75,- early bird-tarief



Interactief programma met keynotes, 
breakouts en netwerkgelegenheden

12.00 – 13:00 uur: Finale Doe&Durf Challenge van Jong

NLingenieurs
13:00 – 13:30 uur: Inloop congres inclusief lunch

13:30 – 15.00 uur: Keynote speeches en paneldiscussie
15:00 – 15:15 uur: Intermezzo
15:15 – 16:45 uur: Breakout sessies: keuzes uit een van de

vier programma's van NLingenieurs

16.45 - 17:00 uur: Pauze
17:00 – 17:30 uur: Prijsuitreiking Doe&Durf en afsluitende keynote
17:30 – 18:30 uur: Borrel

Ga voor de laatste informatie over het programma en sprekers op 
het congres naar onze congrespagina.

https://www.nlingenieurs.nl/bijeenkomsten/congres/programma/


Bereik 150 profs uit de 
branche
In Pakhuis de Zwijger komen 150 professionals uit de branche samen 
die in gezamenlijkheid de grote maatschappelijke vraagstukken van 
nu willen aanpakken, maar die ook met elkaar willen netwerken.

Het congres van Koninklijke NLingenieurs wordt voor het grootste 
deel bezocht door ingenieurs vanuit onze lid-bedrijven. Daarnaast 
ontvangen wij deelnemers van andere organisaties zoals, 
opdrachtgevers (rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschap, 
private sector) en toeleveranciers op ons congres.

Ervaringen van deelnemers vorige editie: 

‘Het jaarlijkse congres is een 
echte aanrader, iets om niet 

te willen missen’

Ernst van Toorenburg
J. van Toorenburg B.V. 

‘Goed inhoudelijk congres 
met goede weergave van de 

uitdagingen voor de 
ingenieurs in deze eeuw’

Marco Roeleven
Sweegers en de Bruijn

‘Uitermate inspirerend en 
professioneel georganiseerd 

congres’

Rob Nieuwenhuis
Mott MacDonald



Waarom is sponsoring nodig?

Koninklijke NLingenieurs vindt het belangrijk 
om jaarlijks een inhoudelijke 
netwerkgelegenheid te creëren voor en door de 
branche. Kennismaken met andere spelers in 
de branche staat centraal waarbij kennis en 
ervaringen worden uitgewisseld over actuele 
onderwerpen. Als vereniging horen wij zo ook 
wat er leeft onder onze doelgroep en kunnen 
wij daar in onze belangenbehartiging ons 
voordeel mee doen.

Een congres organiseren kost behoorlijk veel 
geld, denk aan de uitgaven voor zaalhuur, 
techniek, sprekers en catering. Een deel kunnen 
wij financieren met de kaartverkoop. Met de 
verkoop van kaarten alleen redden wij het niet. 
Wij zoeken daarom aanvullende financiering.

“Relevante 
onderwerpen, goede 
sprekers en betrokken 
deelnemers maken dat 
je ons congres niet wilt 
missen”

Jacolien Eijer - Directeur



1. Jouw organisatie trakteert
Wil jouw organisatie een toost uitbrengen? Dat kan tijdens de door jou 
gesponsorde borrel of lunch. Daarnaast komt jouw logo op de 
webpagina van het congres, in congresmailings en op 
schermen van Pakhuis de Zwijger bij inloop van de congreszaal. Je wordt 
door de directeur van NLingenieurs bedankt als sponsor tijdens het 
openingswoord.
• De lunch mogelijk maken: € 5.000,- (exclusief voor 1 organisatie)
• De borrel mogelijk maken: € 3.000,- (exclusief voor 1 organisatie)

2. Jouw merk in de spotlight
Jouw logo komt op de webpagina van het congres, in congresmailings en 
op schermen van Pakhuis de Zwijger bij inloop van de congreszaal. Je 
wordt door de directeur van NLingenieurs bedankt als sponsor tijdens 
het openingswoord.
• Logovermeldingen: € 750,- (maximaal 5 organisaties)

3. Sponsor van een break-outsessie
Een break-out sessie is een interessante manier om 15-35 verstandige 
mensen uit de ingenieursbranche 60 minuten voor je aan de slag te 
laten gaan. Daarnaast komt jouw logo op de webpagina van het congres, 
in congresmailings, op schermen van Pakhuis de Zwijger bij inloop van 
de congreszaal en natuurlijk ook in de ruimte waar de sessie wordt 
gehouden.
• Break-outsessie: € 2.000,- (maximaal 4 organisaties)

Sponsormogelijkheden



4. Promotiepunt in Pakhuis de Zwijger
Wil jij een product of dienst onder de aandacht brengen? In de 
ontvangsthal zijn plaatsen beschikbaar waar jij een speciale 
ontmoetingsplek kunt inrichten. Tijdens de lunch en borrel kun je 1-op-1 
in contact komen met de congresgangers.
• Promotieplek incl. logovermeldingen: € 2.000,- (maximaal 2 

organisaties)

4. Promo-items
Heb jij een vakblad, flyer of give-away dat past bij het congres? Wij 
kunnen deze voor je uitdelen. 
• Promo-items: van €750,- tot €1.500,- afhankelijk van jouw wensen.
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Word congressponsor!
Neem contact op met Hermien Meltzer, 
hermien@meltzerproducties.nl


