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Word partner
en sponsor hét congres 

over externe veiligheid 

Jaarcongres 
Relevant 2023
Veilige en gezonde 
energietransitie

Jaarcongres Relevant is hét congres over externe 

veiligheid. Dit jaar staat het congres in het teken van 

de risico's van de versnellende energietransitie. 

28 maart zijn we te gast bij de provincie Overijssel. 

Zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, 

provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en 

adviesbureaus, komen bij elkaar om ervaringen en 

kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Ontmoet deze dag uw potentiële klanten, collega's 

en experts afkomstig uit het brede veld van externe 

veiligheid!  

www.vvm.info/relevant/wordpartner

28 maart 2023

Provinciehuis Overijssel,  Zwolle 

netwerk van 
milieuprofessionals

http://www.vvm.info/relevant/wordpartner
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Jaarcongres Relevant : word partner
Levert uw organisatie advies, diensten, een product of specifieke kennis op het gebied van 
Externe Veiligheid, laat dit dan zien aan de deelnemers van Jaarcongres Relevant 2023! 

Inspireer hen, deel uw ervaringen en word gezien. Word partner én profileer uw organisatie!

Deelnemers Jaarcongres Relevant

Deelnemen aan Jaarcongres Relevant betekent een dag vol actualiteit, inspiratie, verdieping 
en ontmoeting. Op 28 maart gaan we samen met onze partners in op de risico's van de 
versnellende energietransitie. Het congres is een initiatief van Relevant netwerk externe 
veiligheid, en VVM netwerk van milieuprofessionals in samenwerking met VNCI en VNG. 

Jaarlijks komen zo'n 250 deelnemers uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven 
en adviesbureaus, bij elkaar om ervaringen en kennis te delen en elkaar te ontmoeten.

Sectoren deelnemers

Advies-/ingenieurs-/advocatenbureaus

Landelijke overheid

Bedrijven

Onderzoeks- en kennisinstituten

Regionale overheden, gemeenten, omgevingsdiensten

Overig

Veiligheidsregio

RUD/Omgevingsdienst

Gemeente

Provincie

Brandweer

Uitsplitsing van regionale overheden, 

gemeenten, omgevingsdiensten
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Vijf redenen om partner te worden
Als partner van Jaarcongres Relevant verbindt u uw naam aan het congres over externe 
veiligheid en draagt u actief bij aan de (kennis)ontwikkeling van externe veiligheids ‐
professionals.

U bereikt honderden professionals op de dag zelf en duizenden lezers via de speciale 
nieuwsbrief over Relevant, onze social media en onze website.

• Zichtbaarheid tijdens het congres
Uw organisatie is zichtbaar in de 
netwerkruimte, tijdens het plenaire programma 
en in de programmafolder. Zo bent u goed te 
vinden.

• Netwerken
U en uw collega's hebben volop de mogelijk‐
heid om met andere deelnemers in gesprek te 
gaan tijdens de netwerkmomenten van het 
congres.

• Ontmoeting
Door aanwezig te zijn in de netwerkruimte met 
een banner / stand heeft u een eigen plek om 
anderen te ontvangen.

• Aandacht voor en na het congres
Voor en na het congres geniet uw organisatie 
aandacht op onze socials, op onze website, in 
de nieuwsbrief en mailingen naar deelnemers.

• Kennisontwikkeling
Als partner draagt u bij aan de kennisontwikke‐
ling van uw eigen en andere externe 
veiligheids professionals.
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Informatiepartner
Als basispartner bent u zelf aanwezig op de 
netwerk- en informatiemarkt en wordt u 
gezien door anderen met een banner die u 
neer kunt zetten en eventueel met een flyer 
van uw organisatie. U ontmoet daar anderen 
waarmee u tijdens de netwerkmomenten in 
gesprek kunt gaan. Door middel van een 
logo op de openingssheet en in het 
programmaboekje, laat u aan de andere 
aanwezigen zien dat u aanwezig bent en 
open staat voor een gesprek.

Word gezien op de informatiemarkt & 
ontmoet elkaar 

Kosten: Euro 600 incl. 1 toegangskaart
Wat krijgt u:

• Een banner op de informatiemarkt & 
mogelijkheid om flyers neer te leggen

• Logo in programmafolder en 
openingspresentatie

• Link naar website in mail aan deelnemers 
(nieuwsbrief/laatste bevestiging en 
terugblik) 

ZZPpartner
Als ZZP-partner kunt u uw eigen bedrijf of 
adviesbureau onder de aandacht brengen 
bij de andere deelnemers van het congres. 
Netwerken is voor u een belangrijk 
onderdeel van uw werk. Fijn is het als 
anderen u herkennen en uw bedrijf later 
kunnen vinden. Wanneer u deelneemt aan 
het congres, heeft u met dit pakket de 
mogelijkheid uw bedrijf onder de aandacht 
te brengen.

Maak uw eigen bedrijf bekend  

Exclusief voor ZZP'ers die deelnemen aan 
het congres
Kosten: Euro 150 excl. toegangskaart
Wat krijgt u:

• Flyer bij entree

• Logo in programmafolder en 
openingspresentatie

• Link naar website in mail aan deelnemers 
(nieuwsbrief/laatste bevestiging en 
terugblik) 

Partner worden?
Wij hebben verschillende partnerpakketten:

Informatiepartner, ZZPpartner, Netwerkpartner en Kennispartner.
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Kennispartner
Kennispartner is exclusief 
voor organisaties, waar ‐
van één of meerdere men‐
sen deelnemen als spreker 
of sessieorganisator van 
het congres. Dit gebeurt 
op uitnodiging. Naast het 
delen van kennis in één 
van de sessies, bent u aanwezig met een 
stand op de netwerk- en informatiemarkt 
met twee extra mensen van uw organisatie. 
Verder krijgt u korting op de toegangsprijs 
van meer deel nemers, ook voor uw zaken ‐
relaties. Voorafgaand aan het congres krijgt 
uw organisatie aandacht in onze nieuwsbrief 
en op onze socials. 

Ga met ons in gesprek over meer ideeën om 
uw zichtbaarheid te vergroten, sponsor bij‐
voorbeeld de koffie, lunch of borrel.

Deel uw kennis, ontmoet elkaar tijdens 
de netwerkmomenten

Kosten: Vanaf Euro 1750 incl. 2 kaarten
+ 15% korting op extra toegangskaarten 
(*niet-lid vroegboektarief, sprekers van sessies nemen gratis deel) 

Wat krijgt u:

• Aandacht in een post op LinkedIn als 
“Ontmoet deze bedrijven”
In de laatste twee weken voor het congres.

 • Standruimte (vanaf 2x2 m)

• Logo in nieuwsbrief over Relevant (3-4 weken 

voor het congres), programmafolder & 
openingspresentatie & website congres.

• Op uitnodiging: Exclusief voor organisaties 
die kennis delen tijdens het congres
Een kennispartner levert een actieve bijdrage aan het 

congres d.m.v. een spreker in het programma.

Netwerkpartner
Als netwerkpartner staat 
het netwerken centraal. U 
bent natuurlijk aanwezig 
met een stand op de 
netwerk- en informatie‐
markt met  iemand van 
uw organisatie en u krijgt 
korting op de toegangs‐

prijs van meer deelnemers, ook bijvoorbeeld 
voor uw zaken relaties. Tijdens het plenaire 
programma heeft u de kans om uw organisa‐
tie zelf voor te stellen in een 1-minuut pitch 
en waarom anderen met u in gesprek zouden 
moeten gaan tijdens een van de netwerk‐
momenten van het congres. 

Meer ideeën om uw zichtbaarheid te vergro‐
ten zijn mogelijk, ga daarvoor met ons in ge‐
sprek. Sponsor bijvoorbeeld de koffie, lunch 
of borrel. 

Laat u zien op het podium & tijdens de 
netwerkmomenten

Kosten: Vanaf Euro 1250 incl. 1 kaart
+ 15% korting op extra toegangskaarten 
(*niet-lid vroegboektarief )

Wat krijgt u:

• 1-minuut pitch tijdens het plenaire programma

• Aandacht in een post op LinkedIn als 
“Ontmoet deze bedrijven”
In de laatste twee weken voor het congres.

• Standruimte (vanaf 2x2 m)

• Logo in nieuwsbrief over Relevant (3-4 weken 

voor het congres), programmafolder & 
openingspresentatie & website congres.

Meer opties

Eigen ideeën, zoals het sponsoren van (een deel van) de koffie, lunch 
of borrel zijn bespreekbaar. 
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netwerk van 
milieuprofessionals

Datum & tijd

28 maart 2023, 09:00-17:00

Locatie

Provinciehuis Overijssel

Luttenbergstraat 2

8012 EE  ZWOLLE

VVM bureau

bureau@vvm.info

www.vvm.info/relevant

Enthousiast geworden? 

Heeft u nog vragen over de 
partnermogelijkheden of andere wensen? 
Marie Thérèse van Heijningen denkt graag 
met u mee. 

m.vanheijningen@vvm.info 
030 - 232 29 89

Toelichting
Wij bieden vier partnerpakketten om uw bedrijf of organisatie te verbinden aan jaarcongres 
Relevant. Gebruik deze kans om uw zichtbaarheid te vergroten. Een partnerschap biedt u:

• Zichtbaarheid voor, tijdens én na het congres.

• Volop mogelijkheid om uw netwerk te vergroten, klanten te ontmoeten én met elkaar in 
gesprek te gaan.

• Mogelijkheid alles op 1 factuur, inclusief alle extra deelnemers.

• 15% korting op extra deelnemers op niet-ledenprijs, vroegboektarief bij netwerkpartner en 
kennispartnerpakket.

• (WIFI) internet en stroom beschikbaar.

• Standruimte is inclusief (sta)tafel, stoelen, overige wensen zijn bespreekbaar.

• Op- en afbouw dient door u zelf op de dag zelf gedaan te worden.

• Aandacht of logo in nieuwsbrief, mailings, programmafolder & openingspresentatie alleen 
wanneer op tijd uw aanvraag binnen is.

• De partnerpakketten zijn flexibel. Eigen wensen kunnen besproken worden. U kunt 
bijvoorbeeld een deel van de catering sponsoren. Ook inrichting van de stand met 
bijvoorbeeld een beeldscherm is mogelijk (tegen een meerprijs).

• Kosten zijn exclusief btw.

• Gelieve aanmelden voor 7 maart.  

mailto:bureau@vvm.info
https://www.vvm.info/relevant/?utm_source=VVM&utm_medium=partnerbrochure
mailto:m.vanheijningen@vvm.info

