
                                                                                             

 
Hét magazine over infrabeheer in Nederland 

 

 

 

HubHolland gaat over beheer, onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur, nu en in de toekomst in de vorm van 

• Tijdschrift; gedrukt (vier keer per jaar) en digitaal 

• High-level meetings 

• Website en social media 

• Op den duur uitgebreid met meerdere netwerk- en kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

En studiereizen  

 

De centrale doelstelling van het magazine: 

Het stimuleren van kennisuitwisseling en dialoog tussen beleidsbepalers, beheerders en onderzoekers over beheer, 

onderhoud en ontwikkeling van infrastructuur en de organisatie daarvan, afzonderlijk en in onderlinge samenhang, met 

als doel om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen van de toekomst. 

 

Om deze doelstelling te realiseren heeft HubHolland gekozen voor de volgende kenmerken: 

HubHolland 

• signaleert en agendeert; door te verbreden, te verbinden en te verdiepen. Onderwerpen en thema’s die geen 

probleemeigenaar hebben, krijgen hier aandacht; 

• presenteert inzichten, ervaringen, ideeën en feiten over complexe uitdagingen betreffende beheer, onderhoud 

en ontwikkeling van infrastructuursystemen; zowel sectoraal als cross sectoraal, met aandacht voor thema’s als 

publieke belangen en besluitvorming; 

• Legt de focus op de next generation infrastructures in de context van maatschappelijke opgaven.  

• Het is een platform voor het inbrengen, uitwisselen en koppelen van kennis en ervaring; en biedt ruimte aan 

opinie; 

• verbindt infrabeheerder, bedrijfsleven, overheid en wetenschap; 

• Prikkelt, daar waar mogelijk, tot concrete acties; 

• Georiënteert zich internationaal, maar de thema’s zijn gerelateerd aan voor Nederland relevante 

maatschappelijke opgaven; 

• maakt een magazine dat elke derde maand verschijnt en dat daarnaast dialoog initieert via digitale media en 

bijeenkomsten. 

 

Voor wie maken we het magazine? 

HubHolland richt zich op mensen met een passie voor infrastructuur op HBO+ niveau; dat wil zeggen: 

• medewerkers werkzaam bij infrabeheerders in beleids- en strategische functies;  

• bestuurders van infra beherende organisaties; 

• medewerkers bij beleidsdirectoraten van de Europese Commissie, het Rijk, de provincies, de waterschappen en 

de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling omtrent infrastructuur en knooppunten; 

• managers van beleidsdirectoraten, provincies, waterschappen en gemeenten; 

• medewerkers in beleidsfuncties bij toezichthouders en bestuurders; 

• medewerkers van kennisinstituten en universiteiten werkzaam op het brede onderzoeksveld met betrekking tot 

infrastructuur en knooppunten. 

 

Hoe wordt HubHolland georganiseerd? 

De Stichting Next Generation Infrastructures (NGInfra) zal een contract afsluiten met Elba Media voor het maken van het 

magazine in de komende 3 jaar en het uitbouwen van het magazine naar een breder platform over infrabeheer in 

Nederland. Elba Media levert voor 12 nummers o.a. de secretariële en operationele redactionele ondersteuning, 

journalistieke bijdrage, vormgeving, website en advies.  

 



                                                                                             

Met financiële bijdragen van de belangrijkste spelers in infrabeherend Nederland NGInfra aan de financiële 

verplichtingen jegens Elba Media voldoen. NGInfra levert de hoofdredacteur (in kind) en inhoudelijke en 

organisatorische ondersteuning. 

 

Om het magazine met extra activiteiten uit te breiden, zoals grote bijeenkomsten, studiereizen e.d. zoekt ook Elba Media 

verdere financiële bijdragen van relevante (private) partijen, die zich kunnen inkopen in de Raad van Advies. 

 

Hoofdredactie: Next Generation Infrastructures (Judith Schueler) 

Operationele redactie: Elba Media (o.a. Rianne Zandee) 

Redactieraad: 

a. Redactieraad: dit is feitelijk het hoofdredactionele team bestaande uit sleutelbetrokkenen bij infrabeheer- en 

onderzoek. NGInfra en de partners die via NGInfra financieel bijdragen (en te denken valt aan Rijkswaterstaat, Tennet, 

Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie EL&I, Alliander, semi-publieke partners). Aangevuld met de operationele redactie 

van Elba media. 

i. Deze redactieraad bepaalt gezamenlijk per editie wat men graag benoemt, benadrukt, beschreven wilt 

hebben. Het resultaat bepaalt een belangrijk deel van de inhoudsopgave; 

ii. Deze raad bestaat uit partners die hun financiële bijdrage via de Stichting Next Generation 

Infrastructures laten lopen; 

ii. Deze groep heeft een bepalende functie. 

 

Raad van Advies 

b. Raad van advies: dit is de grotere groep waar de redactieraad ook zitting in heeft. De Raad van advies is een 

verzameling van stakeholders die een weerspiegeling zijn van de gehele markt. Deze groep bestaat uit partijen die soms 

wel (vnl de private) soms niet betalen voor hun plaats in de raad van advies (dit loopt via Elba Media). 

i. Deze raad van advies functioneert als klankbord voor de hoofdredacteur: zij leveren suggesties, 

opmerkingen, kritiek, invalshoeken, etc.;  

ii. Deze groep heeft een adviesfunctie.  

Hoe kan uw organisatie aanhaken? 

NGInfra benadert de sleutelbetrokkenen (infrabeheerders en beleidsmakers op het gebied van infrastructuur) voor een 

inhoudelijke en financiele bijdrage aan de Redactieraad. Daarvoor biedt HubHolland het volgende:  

• Lidmaatschap redactieraad en meebeslissen over onderwerpen en koers forum 

• 50 gratis nummers per magazine 

• 4 x 1/1 fc pagina advertentie . Voor bijvoorbeeld vacatures, berichtgeving of evenementen. Altijd in overleg met 

hoofdredacteur en operationeel redacteur in te vullen. 

• Gratis plaatsen van artikelen of het gehele magazine op de eigen site 

• Vermelding in colofon 

• Betrokkenheid bij ontwerp gastenlijst highlevel meeting (bij RWS) 

• Gratis toegang tot max. 3 evenementen voor 3 personeelsleden 

 

Financieel 

Het totale budget is 240.000 Euro voor 3 jaar. Hierin zijn verwerkt de kosten voor het maken van 12 magazines (200k) 

door Elba Media en de ondersteuning door NGInfra van het magazine en o.a. de highlevel meetings bij RWS 40.000 Euro 

(extra menskracht, communicatie en out-of-pocket kosten). 

Concreet vraagt NGInfra totaal 60.000 Euro per partner voor de periode van 3 jaar (voor 12 nummers). Ze gaat daarbij uit 

van vier betalende partners.*Jaarlijks ontvangt de redactieraad een verantwoording van de gemaakte kosten. 

 

 

* Mochten er meer partners gevonden worden, dan kan besloten worden de bijdragen naar beneden bij te stellen of te 

investeren in de uitbreiding van de activiteiten van HubHolland. Hierover wordt in de redactieraad beslist. 


