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CAST&Co is het platform van CAST voor professionals waar overheden, corporaties, 
ontwerpers en ondernemers met een engagement voor de stad en regio Midden-Brabant, 
samenwerken aan ruimtelijke uitdagingen. Met de kennispartners in het collectief voeren we een 
verdiepend vakdebat over de randvoorwaarden om tot ruimtelijke kwaliteit te komen, over 
vakmanschap en goed opdrachtgeverschap, over samenwerking en proces, over het creëren van een 
goed architectuurklimaat. Het netwerk bespreekt urgente vraagstukken, legt dilemma’s open op 
tafel en helpt elkaar verder om tot betere oplossingen te komen voor de grote, complexe opgaven 
waar alle professionele partners voor staan. 
CAST faciliteert het gesprek, deelnemers worden uitgenodigd zelf de onderwerpen te agenderen. 
Vraagstukken kunnen betrekking hebben op brede thema’s zoals duurzaamheid, 
woningbouwopgaven en ruimtelijke kwaliteit, maar ook op concrete bouwprojecten of 
‘werkafspraken‘ die leiden tot soepelere samenwerking tussen de leden. Bijeenkomsten kunnen een 
verdiepend karakter hebben, maar ook leiden tot directe actie. CAST stuurt waar nodig richting 
concrete conclusies en actieagenda’s. Vanuit CAST&Co kunnen spin-off projecten, nieuwe coalities 
en gezamenlijke initiatieven ontstaan. 
CAST&Co biedt aan professionals, vakgerichte bedrijven en organisaties, bestuurders en ambtenaren 
de gemeente, provincie en aan onderwijs- en onderzoeksinstelling een inhoudelijk en relevant 
netwerk in de regio Midden-Brabant. 
Als lid van CAST&Co ondersteun je CAST in de missie om het architectuurklimaat en de ruimtelijke 
kwaliteit in de regio actief te stimuleren. 

Bedrijven en organisaties kunnen partner worden van CAST&Co  

 

 

 



 

Expertmeetings 2021 

Als lid van CAST&Co ben je jaarlijks welkom tijdens vier besloten expertmeetings, een nieuwjaarsevent en een 
stakeholdersbijeenkomst in september. In elke sessie spreken we over een specifiek onderwerp. CAST stelt de sessies samen met 
inbreng vanuit de partners, die concrete casussen naar voren schuiven. 

2021 geen nieuwjaarsborrel – indien mogelijk volgt een zomer borrel 
30 maart   Sessie # 1 Expertmeeting verdichting van de stad 
10 juni  Sessie # 2 Expertmeeting CLT-bouw 
September Stakeholdersbijeenkomst 
En nog 2 expertmeetings in het najaar, data volgen 
 

Op de expertmeetings wissel je kennis uit, word je geïnspireerd en leer je vakgenoten kennen. De 
sessies vinden (zodra het weer offline kan) plaats in een inspirerende omgeving met een hapje en een drankje. 
 
CAST&Co  Formules  (prijzen excl. BTW) 
 

Hoofdpartner*** 
 

Partner** Basispartner* 
 

Starter 
 

Invitatielid 
 

€ 3.570 
 

€1.530 
 

€ 408 
 

€255  

4 persoonlijke 
lidmaatschappen 
 

2 persoonlijke 
lidmaatschappen 
 

1 persoonlijk 
lidmaatschap 
 

**Kortingstarief aan 
voor het eerste jaar 
lidmaatschap 

Vrije deelname 
voor organisaties 
zonder budget en 
subsidiënten 

Een lidmaatschap van CAST&Co is persoonsgebonden, per organisatie of bedrijf worden persoonlijke leden voor CAST&Co 
aangemeld. Bij verhindering kan een vervanger komen. 

 

*Een basispartner (€ 408) van CAST&Co krijgt 
• toegang tot een inhoudelijk en relevant netwerk in de regio Tilburg en Midden-Brabant voor één persoon namens de 
organisatie 
• toegang tot een inhoudelijk verdiepend platform voor kennisuitwisseling, inspiratie, vakdebat 
• mogelijkheid tot voorinschrijving bij populaire CAST activiteiten 
• naamsvermelding op website, in jaarverslag, in papieren uitgaven en in nieuwsbrieven 
• gratis toegang tot activiteiten of korting voor 1 lid namens de organisatie 
 

**Een partner (€ 1.530) van CAST&Co krijgt 
• het pakket van een basispartner 
• toegang tot een inhoudelijk en relevant netwerk in de regio Tilburg en Midden-Brabant voor twee 
personen namens de organisatie 
• vermelding van logo met link op website, vermelding met logo in jaarverslag, vermelding zonder 
logo op papieren uitgaven, in nieuwsbrieven, op video’s en sociale media en vermelding met logo tijdens zaalactiviteiten 
• gratis toegang tot activiteiten of korting voor 2 leden namens de organisatie 
 

***Een hoofdpartner (€ 3.570) van CAST&Co krijgt 
• het pakket van een partner 
• toegang tot een inhoudelijk en relevant netwerk in de regio Tilburg en Midden-Brabant voor vier 
personen namens de organisatie 
• vermelding van groot logo met link op website, in jaarverslag, op papieren uitgaven, in nieuwsbrieven, op video’s en sociale 
media en tijdens zaalactiviteiten 
• gratis toegang tot alle activiteiten voor 4 leden namens de organisatie 
 

*Per partnerorganisatie kan naast het maximum aantal persoonlijke leden nog een lid worden toegevoegd 
tegen aanvullend tarief van € 300. 
**Heb je een jong of startend bedrijf? Dan bieden we een kortingstarief aan voor het eerste jaar lidmaatschap 


