
Wat hebben we gedaan in 2020

Corona brak uit…..

• Webinars
• Online project bezoeken
• Online cursussen en opleidingen
• Online Staalbouwdag/staalprijs
• De websites
• Parametrisch ontwerpen
• Onderwijs
• Boeken en publicaties 



Webinars • circa 30 vanaf april 2020 • eigen studio

Bijv. Kosten van Staalconstructies  met Robert Kwintenberg



Webinars • circa 5 vanaf april 2020 • professionele studio

Bijv. Online leren van instortingen • 120 deelnemers
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Kennissessie Leren van instortingen, 4 september



Fysiek en online • cursus Kraanbanen • totaal 100 cursisten

Docent Bram van de Kaa • Tata Steel IJmuiden • lid Kenniscie.



Webinars • circa 5 vanaf april 2020 • professionele studio

Bijv. Online Nationale Staalbouwdag • 1000 deelnemers



Online • Nationale Staalbouwdag • 1000 bezoekers

Lezingen • forumdiscussies • ronde-tafelsessies • virtuele stands



Staalbouwdag 2020



Staalbouwdag • uitslag bezoekersenquête



projectbezoeken
online, terugkijken op YouTube BmS

• kantoor Terrace Tower, Amsterdam
(INBO, Van Rossum, Buiting)
• 16 juli • 85 deelnemers • 394 views

• bedrijfsverzamelgebouw Bouwdeel D,
Delft (cepezed, IMd) • 26 mei
• 107 deelnemers • 772 views

• woongebouw UpMountain,
Amsterdam • (Rijnboutt, IMd) • 12 mei
• 60 deelnemers • 390 views

Architecten



Terugkijken Mainstage: YouTube



Nationale Staalprijs 2020 • buitenopnames met winnaars

Bijv. Schuttebusbrug Zwolle • BAM Infraconsult



Nationale Staalprijs 2020 



Corporate media

www.bouwenmetstaal.nl

• nieuws • agenda • publicaties • 
opleidingen & cursussen • 
tools • thema’s

• unieke bezoekers (gem. /mnd): 
9.145 (2019: 8.869)

• pageviews (gem. /mnd): 
51.757 (2019: 60.045)

• popular pages: 
tools/staalprofielen • 
tools/berekenen • nieuws • 
tools/bouwkundige details



Corporate media

social media

• LinkedIn groep 3.311 ldn
• new: LinkedIn bedrijf 2.494 vlgrs

• Twitter 2.230 vlgrs

• Facebook 770 vlgrs

• new: Instagram 82 vlgrs

• new: YouTube 26–1.100 35 video’s
views p. video

o.m. Staalbouwdag,
Staalprijs, webinars



Duurzaamheidscampagne

www.duurzaaminstaal.nl

• publicaties • presentaties • thema-info • 
tools • nieuws

• 2.350 bezoekers (gem. /mnd.) (2019: 
2.295)

• constructeurs, architecten, dubo-
adviseurs

• 18.019 pageviews (gem. /mnd.)



Duurzaamheidscampagne

nieuwsbrief Duurzaam+Staal

• mogelijkheden, toepassingen en 
prestaties staal als duurzaam 
bouwmateriaal

• kwartaal

• 2.600 ex.

• adviseurs milieu / dubo, architecten, 
constructeurs



Duurzaamheidscampagne

social media

• LinkedIn 508 leden

• Twitter 564 vlgrs



Staalsupport

• digitaal informatiesysteem. Antwoord 
en info op ruim 300 vragen

• 4.160 bezoekers (gem. /mnd) (2019: 
3.990)

• constructeurs, staalbouwers, 
toeleveranciers

• 6.529 pageviews (gem. /mnd)



Architecten

nieuwsbrief Architect+Staal

• informatie en inspiratie voor 
architectuur met staal

• kwartaal

• 3.100

• architecten, studenten bouwkunde 
(TU, HBO, AvB)



Nieuwsbrieven BmS: 16 per jaar • tijdens 1e golf extra edities



Parametrisch ontwerpen, wat heeft het ons gebracht?

.
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Veel aandacht van jonge constructeurs en ontwerpers
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14-07 Arcadis
27-08 Arup
24-09 Octatube
22-10 Packhunt
19-11 Studio Rap
17-12 RHDHV
21-01 Buro Happold
18-02



Kennis delen met Wim (ervaren detail-constructeur)
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Voorbeelden inventariseren:• technische knelpunten tussen hoofd- en 
detailberekeningen, • iedereen zijn problemen kan toevoegen



Kennis delen met Wim (ervaren detail-constructeur)
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Feedback over kosten



Configurator moment verbinding (Chris Noteboom)
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“Inzicht in kosten in relatie tot 
capaciteit en stijfheid”

Kosten in idea v20.1 (nav bezoek november 2019)



5 ‘live’ gastcolleges • Civiele Techniek • Bouwkunde

Bijv. Dick Markwat (Hollandia) • 40 std • 4e jaars • Rotterdam



15 online gastcolleges • ook Built environment (combi CTBK)

Bijv. Hendrik-Jan Vennix • 100 std • 1e jaars • Zuyd 



Sponsor studieverenigingen • TU Delft • TU Eindhoven

U Twente • hogescholen • bijv. Lasworkshop Eindhoven



Studieverenigingen • TU Eindhoven • KOers • Cheops

Support • AnArchi • o.a. Lasworkshop met KOers



Nieuwe publicaties

• Steel Design 2 Fire (2021)
– Fire safety and fire resistant design of steel 

structures for buildings according to 
Eurocode 3

• 2e in reeks van 5 na 1 Structural basics
• verspreidingsgebied voornamelijk Europa: 

actief doen nu mee: België, Luxemburg, 
Nederland en Zwitserland

• verkoop via de landelijke organisaties, maar 
ook via Worldsteel en als e-book via 
Wiley/Ernst & Sohn

• doelgroep: constructeurspraktijk en onderwijs

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Fire  

A.F. Hamerlinck

Fire safety and fire resistant design of steel structures for buildings 
according to Eurocode 3

Steel Design 2



Nieuwe publicaties



E-books, verkoop wereldwijd

• Boeken verkoop via Wiley, Ernst & Sohn, 

prof.ir. J.W.B. Stark

Maatschap Stark en emeritus-hoogleraar Staalconstructies TU Delft, 
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

ing. R.J. Stark

Maatschap Stark en Ingenieursbureau SmitWesterman

Staal-beton verbindingen

Fire  

A.F. Hamerlinck

Fire safety and fire resistant design of steel structures for buildings 
according to Eurocode 3

Steel Design 2



Dank voor uw aandacht

Samen Sterk in Staal


