
Staalbouwdag 2022 -> 2023



Staalbouwdag 2022
AFAS Theater, Leusden • dinsdag 4 oktober 2022, 12:00–18:30 uur • thema: Green Deal in Steel

• vakexpo (58 exposanten)

• plenair congres (lezingen, debat, StudentenSTAALprijs, Nationale Staalprijs) • org.: BmS

• breakout-sessies:
– – Best Green Steel Practices -> architecten, constructeurs • BmS
– – De Circulaire Staalbouwer -> staalbouwers • BmS & SNS (partner Staalbouwdag)

• studenten-sessie (projectbezoek, projectlezingen, bezoek expo) • BmS

• Hackathon (2e editie (na 2019) • jonge ontwerpers & (staal)bouwers •
Circulair (parametrisch) ontwerpen met donormaterialen •
BmS i.s.m. ABT, AIP Partners, Booosting & Oostingh Staalbouw

• AFAS-tour (rondleiding AFAS Experience Center, m.m.v. projectpartners)



Staalbouwdag 2022
AFAS Theater, Leusden • dinsdag 4 oktober 2022

• presentaties, foto’s, aftermovies op www.staalbouwdag.nl

Bezoekers(profiel):

• 1.500 bezoekers (+ 66 sponsors, w.v. 58 exposant)

• vnl. constructeurs en staalbouwers (leidinggevende functies)

• grote bezoekstrouw

Bezoekersenquête (meting bereik & waardering evenement, direct na event):

• 61 respondenten ( = 4,1% van tot. aantal bezoekers (1.500 = 100%))

• vnl. constructeurs, staalbouwers en toeleveranciers

http://www.staalbouwdag.nl/


































Staalbouwdag 2022 -> 2023

Verbetersuggesties bezoekers:

Expo (theaterfoyers, begane grond + 1e verdieping):

• gezellig druk, maar ook wel ‘vol’ (weinig netwerkruimte,
smalle doorgangen)

• stands en Hackathon op 1e verdieping een beetje ‘weggestopt’
(slecht zichtbaar v.a. BG, te weinig traffic)

Routing en bewegwijzering duidelijker]

Uurtje vroeger starten (11:00 uur)



Staalbouwdag 2023
Opzet: AFAS Theater, Leusden • dinsdag 3 oktober 2023

11:00 ontvangst • netwerken • standbezoek op beurs

11:30 quick lunch op beurs

12:30 start programma’s:

congres (theaterzaal) (incl. uitreiking StudentenSTAALprijs 2023)

breakout-sessies en studentensessie (subzalen)

Hackathon (beurs)

vakbeurs (herindeling ruimten 2022 e/o aanvullende/nieuwe locatie?)

17:00 uitgebreide borrel 



Staalbouwdag 2023
Planning organisatie, programmering, promotie/bezoekersmarketing:

april • hoofdthema / motto

• subthema’s:
1. constructief ontwerpen • duurzaamheid
2. uitvoering • architectuur • constructieve veiligheid

• concept-programma’s congres en sessies

juni • voorlopige programma’s (onderwerpen, sprekers, presentatievormen)

juli • opening inschrijving bezoekers

v.a. aug • promotie/bezoekersmarketing: uitnodigingen, persuitnodigingen,
persberichten, posts op social media, nieuwsberichten

alles op: www.staalbouwdag.nl



Staalbouwdag 2023
Promotie/bezoekersmarketing

ook via vakblad Bouwen met Staal:

Augustus-editie: mini special Staalbouwdag 2023:

intro thema • programma’s • overzicht sponsors en standhouders (tussenstand)

-> 5.300 abonnees

Oktober-editie: maxi special Staalbouwdag 2023

-> 5.300 abonnees + alle bezoekers Staalbouwdag 2023



Alternatieve locatie vakexpo:
atrium AFAS


