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ONZE ROL
Hoe je woont is een van de belangrijkste zaken in je leven. Iedereen verdient een duurzame 
woning en een fijne buurt, ook mensen met een lager inkomen. Daar zetten wij ons voor in. 
We lopen rondom een renovatie allemaal tegen dezelfde problemen aan op het gebied van 
verduurzaming, bewonerscommunicatie, samenwerking en circulariteit. Hoe vlieg je die 
uitdagingen aan? Juist, samen. Anders ben je een roepende in de woestijn. Dat doen we bij Renda, 
we brengen woningcorporaties, onderhoudsbedrijven, leveranciers, architecten en adviesbureaus 
bij elkaar om de sociale woningbouw in Nederland te verbeteren.

Uit cijfers van inspectie leefomgeving en transport (2018) blijkt dat er vanaf eind 2018 nog 
313 woningcorporaties in Nederland zitten. Hiervan zijn er 70 op een betaalde manier aan Renda 
verbonden, dit houdt in dat zij of een light, kennis of compleet lidmaatschap hebben of partner 
zijn. Ook zijn er nog eens 83 corporaties via een nieuwsbrief aan Renda gebonden, dit is dus niet 
betaald.

Hiermee bereiken wij dus bijna de helft van alle corporaties in Nederland, een waanzinnig bereik!

RENDA
• Verbindt en bereikt de gehele keten, van woningcorporatie tot onderhoudsbedrijf.
• Brengt professionals fysiek bij elkaar op kleine en grote evenementen.
• Leden en partners voelen een hoge betrokkenheid bij Renda.

2021
Kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw 

www.renda.nl

SAMEN OP NAAR EEN 
DUURZAME WERELD

#3
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ELLEkE vaN dE WEstERiNgh
Community manager

HOe kAN Ik ONze pARtNeRs eN LeDeN NOg meeR VeRBINDeN 

met eLkAAR? DAt Is De VRAAg WAAR Ik mee BezIg BeN. WIL 

Je gRAAg AANsLUIteN BIJ Het ReNDA NetWeRk? DAN BeN 

Ik DegeNe BIJ WIe Je mOet zIJN. We gAAN sAmeN kIJkeN Op 

WeLke mANIeR ReNDA JOU VeRDeR kAN HeLpeN! 

e e.vandewesteringh@aeneas.nl
t 073 205 10 29

diONNE vERstEgEN
Content manager

Het scHRIJVeN VAN cONteNt eN Het ORgANIseReN VAN 

eVeNts; DAAR WORD Ik BLIJ VAN. HIeRBIJ fOcUs Ik me Op De 

INHOUD eN Het peRsOONLIJke cONtAct met De DOeLgROepeN. 

Deze zAkeN kOmeN peRfect sAmeN IN mIJN fUNctIe ALs 

cONteNt mANAgeR, WAARBIJ Ik met BeHULp VAN De cONteNt 

eN eVeNemeNteN Het ReNDA NetWeRk met eLkAAR VeRBIND. 

e d.verstegen@aeneas.nl
t 073 205 10 24

LEO Nijs
e-CommerCe

mIJN tAAk Is BeDRIJVeN IN De ReNOVAtIesect VeRDeR te 

HeLpeN. HOe kUNNeN We OptImAAL geBRUIk mAkeN VAN 

ONze gOeDe meRkNAmeN? mIJN specIALIsAtIe Is e-cOm-

meRce. Ik DeNk gRAAg met Je mee HOe WIJ JOU met ONze 

meDIA VeRDeR kUNNeN HeLpeN. 

e l.nijs@aeneas.nl
t 073 205 10 26

OvER RENda
Renda is dé verbinder binnen de sociale woningbouw. Ons netwerk heeft als voornaamste taak om mensen met elkaar in contact te brengen en elkaar te helpen.  
samen ontwikkelingen en delen we kennis. We zijn op zoek naar inzichten, stappenplannen, voorbeeldcases en innovatieve werkwijzen die voor jou waardevol kunnen zijn.  
Onze events, kennistafels, vakblad en online platform zorgen voor een inspirerende omgeving waarin we samen echt stappen maken.

myRtLE matthijssEN
eventmarketeer

keNNIs OVeRDRAgeN VOOR eN met Je NetWeRk met eeN 

eVeNt? DAN BeN Ik DegeNe DIe Je HeLpt! DeNk Je AAN eeN 

kLeIN gROepJe ONLINe Of WORDt Het eeN gROOt OffLINe 

eVeNt? DOOR gOeD NAAR Je DOeL eN DOeLgROep te kIJkeN, 

cReeeR Je sAmeN met mIJ Het JUIste eVeNt. met De DAAR-

BIJ pAsseNDe cReAtIVIteIt Om Het Beste eRUIt te HALeN.

e m.matthijssen@aeneas.nl
t 073 205 10 18
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PaRtNERs

64 #3 2021

PARTNERS
Renda wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:

Founding partners

Partners

#3 2021 65

 RENDA NETWERK PARTNERS
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DAARNAAST ONTVANG jE BIj EEN PARTNERSCHAP 
OOK DE VOLGENDE VOORDELEN

•	  een welkomstinterview: vijf vragen aan
•	  gratis toegang tot besloten events
•	 korting op open events
•	  gratis plaatsen van vacatures op online vacaturepagina van Renda 
•	  Relevante nieuwsberichten en artikelen worden onder eindredactie van Renda 

doorgeplaatst op Renda.nl
•	  toegang tot de online netwerkomgeving voor het hele bedrijf 
•	  Logo op website, magazine en in nieuwsbrief
•	  25% korting op de advertentietarieven en artikelen van Renda

PaRtNER WORdEN
Indien je vaker een evenement van Renda bezoekt, of graag meer exposure geniet, dan is een 
partnerschap zeer interessant. Hiermee ondersteun je de kennisuitwisseling, krijg je een hoge 
korting op onze evenementen en krijg je tegelijktijdig een standaard korting op uitingen binnen 
ons kennisnetwerk.

partners hebben een cruciale rol bij het bepalen van de inhoud van Renda. zij doen dat door 
intensief contact te hebben met de redactie en bij te dragen aan evenementen en alle andere 
Renda-uitingen. Ook hebben partners een plek in de jaarlijkse Renda partnerdag, waar 
gezamenlijk wordt gebrainstormd over relevante onderwerpen.

BEnIEuwD nAAR 
DE opTIEs?

Neem contact op met elleke van de Westeringh.
e e.vandewesteringh@aeneas.nl
t 073 205 10 29
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bEREik
doelgroepen
Renda is hét kennisplatform voor professionals in de sociale woningbouw., hierdoor richten wij ons op woningcorporaties,  
onderhoudsbedrijven, leveranciers, architecten en adviesbureaus.
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bEREik
Cijfers
Het kennisnetwerk Renda bestaat onder andere uit een website, een nieuwsbrief en een vakblad. Via al deze kanalen bereiken wij onze doelgroep.  
Hieronder een overzicht van ons bereik via de diverse media.
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OPLagE RENda vakbLad
+/- 1.000

LEdEN RENda ONLiNE
+/- 1.250

WEbsitEbEZOEk
+/- 30.000 uNiEkE bEZOEkERs PER jaaR
+/- 80.000 PagiNaWEERgavEN PER jaaR

LEdEN NiEuWsbRiEf 
+/- 2.500



advERtEREN
online
Ben je op zoek naar veel website traffic? Onze online kanalen hebben een groot bereik en zijn daarmee een uitstekende keuze om je bedrijf/product  
onder de aandacht te brengen. zo merken wij dat voornamelijk adverteren voor je event of vacature succesvol is op dit kanaal.
graag adviseren wij je over de meest doeltreffende methode voor jouw product!
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*Alle prijzen zijn exclusief BtW

fuLL baNNER hOmEPagE
1140 x 140px
€ 565,- pm

fuLL baNNER bij aRtikEL
1140 x 140px
€ 350,- pm

fuLL baNNER iN NiEuWsbRiEf
600 x 180 px 
€ 375,-

Partners ontvangen 25% korting
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advERtEREN
vaCaturebank
Is jouw organisatie op zoek naar personeel en wil je dat onder de aandacht 
brengen bij de doelgroep van Renda? Dan is dit mogelijk met onze 
vacaturebank. Je plaatst je vacature bij ons 5 weken voor € 500, inclusief 1x in de 
vacaturenieuwsbrief. Voor onze partners is het plaatsen van een vacature gratis.

vacatuREbaNk
€ 500,- per 5 weken

advERtEREN
linkedin
Je kunt via ons een LinkedIn advertentie specifiek aan ons bereik laten zien.

Jouw boodschap wordt getoond op de tijdlijn van iedereen die tot het bereik 
van Renda behoort. Ook vragen we het LinkedIn algoritme: welke profielen in 
Nederland hebben dezelfde eigenschappen, kenmerken en beroepen van de bij 
ons bekende doelgroep. Dit doen we 8 dagen lang. gemiddeld levert dit tussen de 
6.000 en 10.000 impressies op.

LiNkEdiN advERtENtiE 
€ 395,- per 8 dgn

*Alle prijzen zijn exclusief BtW

Gratis voor onze partners



advERtEREN
vakblad
Het vakblad Renda verschijnt 4 keer per jaar en staat vol met actuele kennisinhoudelijke artikelen. een advertentie in ons vakblad geeft  
jouw boodschap extra kracht mee en zorgt ervoor dat je direct onder de aandacht wordt gebracht bij onze doelgroep.  
Wij adviseren je graag welke van de onderstaande opties het beste past bij jouw bedrijf. Ben je op zoek naar een volledige mediacampagne? kijk dan snel op de volgende pagina.
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1/1 PagiNa
163 mm x 230 mm
1x € 1.990,-

1/2 PagiNa
163 mm x 110 mm
1x € 1.095,-

Aanleveren:
Voor alle afmetingen geldt:  + 3 mm afsnede aan iedere zijde
kleuren aanleveren in cmYk, geen RgB

Alle prijzen zijn exclusief BtW

Partners ontvangen 25% korting



aRtikELEN
In samenspraak met jou is het mogelijk om tot een inhoudelijk artikel te komen. 
Bijvoorbeeld over je project. De journalisten van Renda kunnen het artikel voor je schrijven. 
Dat kost 65 euro per uur; afhankelijk van de complexiteit kost een artikel normaliter rond 
800 euro.

cOmmERciEEL aRtikEL (750 EuRO)
•	  Op website
•	 Niet in het magazine
•	 call-to-action mogelijk

Wanneer je het artikel zelf aanlevert, 
zal er eindredactie uitgevoerd worden vanuit Renda.
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Partners ontvangen 25% korting
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EvENEmENtEN
Renda is naast online en in print, met name actief op het gebied van evenementen. Renda 
organiseert, in samenwerking met haar partners, diverse evenementen per jaar. Denk aan 
workshops, bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten en grotere evenementen met bijzondere 
werkvormen. Deze worden onderverdeeld in besloten en open events. Onderwerpen zoals 
circulariteit, bewonerscommunicatie, ketensamenwerking en gezond wonen komen aan bod.

Benieuwd welke evenementen wij binnenkort organiseren?
kijk dan op www.renda.nl/events of vraag ernaar bij een van onze medewerkers.

Wil jij een evenement samen met ons organiseren? Laat het ons weten via renda@aeneas.nl.
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aNdERE mERkEN

Het merk Ruimte en Wonen heeft 
veel raakvlak met Renda en is mede 
daardoor erg interessant voor alles 
lezers van Renda. Bij Ruimte en Wonen 
bespreken wij maatschappelijke 
opgaven zoals de energietransitie, 
Wonen, Land- en tuinbouw, economie 
en mobiliteit. Deze thema’s komen niet 
alleen in ons vakblad aan bod, maar 
Ruimte en Wonen is ook heel actief op 
het gebied van evenementen. elkaar 
ontmoeten en samen de discussie 
aangaan over de beste oplossingen/ 
innovaties, dat is waar Ruimte en 
Wonen voor staat.

energie+ is hét kennisplatform voor 
energietransitie in de wijk. Onze focus 
ligt op de woonwijk, dit is de plek 
waar de energietransitie het meest 
concreet wordt. Wat wij in de kern 
doen is huiseigenaren kennis laten 
maken met concrete mogelijkheden 
om hun huis te verduurzamen. Dat 
doen we door artikelen te schrijven, 
interviews af te nemen en evenemen-
ten te organiseren over de ervaringen 
van anderen. Opvallende initiatieven 
en nieuwe producten krijgen bij 
ons een gezicht. Daarnaast volgen 
wij onderzoeken, nieuwe trends en 
ontwikkelingen.

Voor lezers van Renda is het zeker de 
moeite waard om eens te kijken naar 
ons platform Betoniek. Waar Cement 
meer gaat over de constructeurs en 
constructies, richt Betoniek zich juist 
op de uitvoering en betontechnologie. 
Ook worden slimme praktijkoplossin-
gen besproken alsmede regelgeving 
en de nieuwste ontwikkelingen. 
Betoniek is onafhankelijk, maar zal 
voor alle Renda lezers een welkome 
aanvulling zijn op hun kennis.

Cement is het grootste merk van 
Aeneas en mogelijk ook interessant 
voor lezers van Renda. Cement richt 
zich op de constructeur en construc-
ties. Cement publiceert uitgebreide 
technische artikelen over alle aspecten 
van het bouwen met beton in alle 
sectoren, met een speciale focus op 
constructies. Aan bod komen praktijk, 
theorie en onderzoek. Cement is een 
onafhankelijk merk, maar zal voor alle 
Renda lezers een welkome aanvulling 
zijn op hun kennis.
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I n T E R E s s E ?
neem ContaCt op met
ELLEkE vaN dE WEstERiNgh

e e.vandewesteringh@aeneas.nl
t 073 205 10 29


