
EVERYBODY HAPPY?
MET EEN SLIM EVENT-PROGRAMMA MAAK JE DEELNEMERS, OPDRACHTGEVERS ÉN SPONSOREN BLIJ
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Ieder event heeft een doel: informeren,  
enthousiasmeren of verbinden. Of een  
beetje van alle drie, dat kan natuurlijk ook.  
Wat het doel ook mag zijn, aan jou als  
eventmanager de opdracht om het doel  
te bereiken. Op welke manier kun je het  
programma van je bijeenkomst inrichten, 
zodat het zo effectief mogelijk is voor  
zowel deelnemers als voor sponsoren of 
andere betalende partners? En hoe krijg  
je de boodschap van de opdrachtgever  
zo goed mogelijk over het voetlicht?  
Experts uit het werkveld vertellen hoe  
zij dat doen. 

De do’s & don’ts 
1    Laat vorm en inhoud goed op  

elkaar aansluiten
2    Werk met een carrousel  

Laat kleine groepen deelnemers rouleren
3    Draai de carrousel eens om  

Laat de sprekers rouleren
4   Speel met de vorm
5   Goed organiseren, niet regisseren!
6   Zorg dat het niet commercieel wordt 
7   Gebruik een app voor netwerkdates

Hoe zorg je ervoor dat alle deelnemers  
van jouw event een waardevolle dag  
beleven? En hoe zorg je ervoor dat  
eventuele partners, sponsoren of  
standhouders “waar krijgen voor hun 
geld”? Spant ging op zoek naar het geheim 
van een efficiënt en effectief programma.

•  Laura van Lith, account
manager bij O2  
Communicatie

•  Eline van Hees, event
manager bij PostNL

•  Ment Kuiper, bedrijfs
kundige, marketeer en 
directeur Customer Talk

•  Valerie Isaac, customer 
succes manager, bij  
Management Events

Deelnemers



Laura van Lith is accountmanager 
bij O2 Communicatie, een strategisch 
en creatief full service communi
catieadviesbureau. ‘We bedenken  
en maken voor opdrachtgevers  
complete campagnes’, vertelt Laura, 
‘Strategie, concept en uitvoering. 
Van complete campagnes tot DM.  
En ook live events. Wat je bij  
alles wat je doet nodig hebt is een 
waterdicht concept; een paraplu 

waar alles onder valt. Vorm en  
inhoud moeten goed op elkaar  
aansluiten. Dit is je meetlat voor  
zowel je inhoudelijk als organisato
risch plan.’ Laura organiseert voor 
opdracht gevers zowel kleinschalige 
als grote live events. ‘Een mooi  
voorbeeld waar vorm en inhoud 
goed op elkaar aansloten is het  
congres “Agressie aanpakken doe  
je zó” dat wij organiseerden. 

#1
Laat vorm en  
inhoud goed op 
elkaar aansluiten



Het congres was  
onderdeel van een 
vierjarige campagne 
om zorgverleners  
ervan bewust te  
maken dat agressie er 
níet bij hoort in de 
zorg. Onze opdracht 
voor dit congres was: 
“zorg dat alle duizend 
deelnemers zo goed  
mogelijk in beweging 
komen om agressie  
te verminderen.”  
Nou.. ga er maar 
aan staan! Een groot 
aantal deelnemers, 
een breed thema en 
een brede doelgroep, 
want naast zorg
verleners waren ook 
stafmedewerkers en 
bestuurders doel
groep. We hebben het 
event opgehangen 
aan de drie kleuren 
van een stoplicht, een 
herkenbare metafoor 
die ook in de campag
ne al veelvuldig werd 
gebruikt. En toen  
viel alles opeens op 
z’n plaats; iedereen 

snapt onmiddellijk 
wat je ermee bedoelt, 
zeker binnen het  
thema agressie.  
Groen stond voor 
gewenst gedrag,  
oranje voor risicovol 
gedrag en rood stond 
voor ontoelaatbaar 
gedrag. Het event 
kende een keuze
programma, maar 
was zo ingericht dat 
iedere bezoeker gedu
rende de dag alle drie 
de kleuren doorliep.  
Je had groene work
shops, oranje en rode 
en per kleur sessies 
die zich net wat  
meer op de ene of de 
andere doelgroep 
richtte. Als je aan het 
einde van de dag de 
drie kleuren had  
door lopen had je  
een compleet beeld  
van het verhaal dat 
wij – of beter gezegd, 
onze opdrachtgever 
– bij iedereen tussen
de oren wilde 
krijgen.’ 



Ieder event is anders; 
ieder event heeft andere 
vaste elementen waar 
je rekening mee moet 
houden. Dat kan je soms 
beperken in je mogelijk
heden, maar je kunt het 
ook in je voordeel laten 
werken. Dat blijkt uit  
een ander voorbeeld van 
Laura. ‘Voor het congres 
“De Zorg Brandveilig”  
zaten we vast aan de 
locatie van de opdracht
gever: een cirkelvormige 
ruimte. Het was een audi
torium, met daaromheen 
een ring van kleinere 
ruimtes.  
Een mooie uitdaging om 
inhoud nu eens op de 
vorm te laten aansluiten! 
De basis van het event 
werd het “Stuurwiel  
Risicogestuurde Brand
veiligheid in de Zorg”; een 
wiel met zes aspecten van 
brandveiligheid. Aan ieder 
aspect zat een workshop 
verbonden. Deelnemers 
bezochten in een car
rousel – met de klok mee 
 alle zes de workshops 

die in die ring om het 
auditorium plaatsvonden. 
Dat stuurwiel was geba
seerd op het bestaande 
logo van De Zorg Brand
veilig en werd de leidraad 
van de dag. Zo’n over
koepelend idee maakt  
het bestuurbaar voor  
ons en behapbaar voor 
de deelnemers.’ 

‘Ik hou van keuze
programma’s, maar een 
carrousel kan ook heel 
goed werken om deel
nemers in korte tijd veel 
afwisseling te bieden  
en helpt je om je deel
nemersstroom te mana
gen’, voegt Laura eraan 
toe. ‘Maar zorg wel  
altijd voor voldoende 
wisseltijd: mensen moe
ten rustig van A naar B  
kunnen. En ook belang
rijk: bedenk dat aan het 
einde een sessie vaak  
een interessante discussie 
ontstaat. Die wil je  
natuurlijk niet afkappen, 
bouw daar een buffer 
voor in.’  

Werk met  
een carrousel #2



Ook Eline van Hees, event
manager bij PostNL, werkt 
tijdens een event graag met 
een carrousel. ‘Maar wij draai
en het vaak om’, legt Eline uit. 
‘De deelnemers blijven op hun 
plek en we laten de sprekers 
rouleren. Dat brengt rust in je 
programma. Natuurlijk vraagt 
dit wel het nodige van de spre
kers. Zij moeten zich immers 
steeds weer opnieuw opladen 
om een vlammend betoog te 
houden voor een nieuwe groep. 
Zij moeten voor de reuring zor
gen en nieuwe energie de zaal 
in brengen. Maar met goede 
sprekers lukt dat zeker. Boven
dien hebben zij voordeel  
van het feit dat ze door het 
carrouselsysteem  kleine  
groepen voor zich hebben, 
waardoor er meer interactie 
ontstaat.’

Draai de carrousel 
eens om 

#3



Bij Eline komen aanvragen binnen 
voor zowel interne als externe 
events voor PostNL. ‘Het kan  
gaan om een sales event, om 
relatie marketing, of kennisover
dracht. Eerst stellen we samen  
met de marketingafdeling het  
doel van het event vast: wat wil  
je bereiken en uitdragen? Met welk 
gevoel wil je je bezoekers naar huis 
sturen? Daarna ga ik aan de slag 
met de invulling: welke vorm past 
daarbij? Ik ben natuurlijk wel  
gebonden aan het merk PostNL. 
We staan voor betrouwbaarheid  
en kwaliteit. Maar het mag niet te 
ludiek of te extravagant worden. 
Dat past niet. Maar binnen die 
bandbreedte, heb ik genoeg ruimte 
om te spelen met de vorm.
Zo organiseerde Eline een master
class over good distribution practi
ce (gdp), de Europese richtlijnen 
voor de correcte distributie van 
medicijnen en aanverwante produc
ten voor gebruik door de mens.  
Ze koos voor het Mauritshuis in 
Den Haag.

Speel met 
de vorm#4



‘Daar hangt De anatomische les  
van Dr. Nicolaas Tulp, het beroemde 
schilderij van Rembrandt. Een mooie 
link naar verantwoord medicijn
vervoer. We nodigden de deelnemers 
uit om vooraf aan de masterclass 
deel te nemen aan een rondleiding 
door het museum. Dat werkte heel 
goed. De opkomst was groot; het 
had een hoog what’sinitforme 
gehalte. Mensen vonden het leuk om 
het Mauritshuis eens te bezoeken, 
want er hangen daar nog een aantal 
topstukken van Hollandse meesters. 
Bovendien werkt het goed om die 
rondleiding vóór je programma te 
doen. Mensen komen in de juiste 
sfeer, leren elkaar informeel kennen. 
Als je zoiets na afloop doet heeft de 
helft haast om naar huis te komen.’ 
Voor een intern evenement koos 
Eline eens voor een bekend en  
beproefd concept. ‘Ik moest voor 
een paar honderd collega’s een  
informatieve en motiverende bijeen
komt organiseren. Voorgaande bij
eenkomsten bestonden vaak uit een 
hele middag naar presentaties luiste
ren. We wilden eens wat anders. We 
hebben toen gekozen voor het “Late 
Night concept”, waarbij Humberto 
Tan in een bruisende theatersetting 
onze directie interviewde. Mensen 
waren verrast en enthousiast, maar 
dat was niet het enige voordeel.  
De boodschap bleef veel beter en 
langer hangen bij iedereen.’  

FO
TO

: J
O

O
ST

 W
ED

D
EP

O
H

L 



Ment Kuiper, directeur 
van Customer Talk, orga
niseert seminars en con
gressen over leiderschap 
en communicatie. Dat 
doet hij zowel op eigen 
initiatief als in opdracht. 
‘Bij Customer Talk be
denken wij seminars, 
bijvoorbeeld over direct 
marketing, en zoeken 
daar partners bij. Maar 
we organiseren ook  
events voor partners die 
ons hiervoor benaderen. 
Wat de insteek ook is, 
het begint natuurlijk  
altijd met de vraag: hoe 
deel je het programma in, 
zodat opdrachtgevers, 
partners en (soms beta
lende) bezoekers het bes
te uit zo’n dag krijgen?’
‘We zorgen voor goede 
keynote speakers voor 
het plenaire gedeelte, 
maar organiseren ook 
parallelle sessies, waarin 
bezoekers met onze  
partners in gesprek gaan. 
Zo organiseren we wel 

eens rondetafelgesprek
ken tijdens de lunch.  
Tegenwoordig doen we 
dat ‘standup’ met sta
tafels. Dat is veel actiever 
en werkt beter. Zo heb
ben we op de beursvloer 
acht of negen standup 
hoekjes. Bezoekers schrij
ven zich vooraf in, maar 
op de dag zelf laten we 
het gaan zoals de wind 
waait. We gaan niet ie
mand op z’n schouder 
tikken en zeggen: he, he, 
jij had je aangemeld voor 
die andere sessie. We 
laten het gebeuren.  
Gestructureerde chaos 
noemen we dat. Het 
werkt heel goed. Het 
wordt laagdrempelig. 
Mensen komen op een 
natuurlijke manier met 
elkaar in contact, waar
door er échte gesprekken 
ontstaan. Daarom ben ik 
altijd een voorstander 
van goed organiseren, 
maar zo min mogelijk 
regisseren.’ 

Organiseren, 
niet regisseren!#5 FO
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Opdrachtgevers en 
standhouders willen aan 
een event leads overhou
den. Daar hoef je geen 
geheim van te maken, 
vindt Ment. ‘Maar wat  
ik heel belangrijk vind, is 
dat er geen verkoop
praatjes worden gehou
den. Zodra ik voor een 
opdrachtgever een event 
ga organiseren, bepaal ik 
de inhoud. Dat vinden 
opdrachtgevers soms 
eng. Maar het zorgt er 
wel voor dat het een 
inhoudelijk sterk event 
wordt en geen commer
ciële bijeenkomst. Ik laat 
bijvoorbeeld liever een 
klant van mijn opdracht
gever aan het woord, 
dan mijn opdrachtgever 
zelf. Het moet veel meer 
om verbinding gaan dan 
om verkoop.’
‘Ik zal een voorbeeld 
geven. Laatst hebben we 
het diner in het program

ma geïntegreerd. Op het 
horecaplein stonden  
gedekte tafels klaar.  
We lieten de deelnemers 
zelf hun plek uitzoeken. 
Zo krijg je natuurlijk 
geformeerde groepen. 
Ook hier weer weinig 
regie. We zijn veel te veel 
geneigd voor anderen te 
denken: “Oh die en die 
zullen elkaar wel interes
sant vinden.” Niet doen! 
Tijdens het diner werden 
er workshops gedaan. 
Per tafel schoof er één 
afgevaardigde van de 
opdrachtgever aan.  
Wat krijg je dan? Een 
opdrachtgever die ander
half uur de tijd heeft om 
te luisteren waar zijn 
potentiële klanten zich 
mee bezighouden. Daar 
kan hij vervolgens later 
weer op in spelen. Dat is 
vele malen waardevoller  
dan een verkooppraatje 
houden.’  

Zorg dat het niet  
commercieel wordt  #6



Gebruik een app  
voor netwerkdates

#7
Valerie Isaak, customer succes  
manager, bij Management Events, 
heeft een andere werkwijze.  
Management Events organiseert 
bijeenkomsten voor top500  
bedrijven. Hier geen gestructureer
de chaos, maar juist een minutieuze 
planning en een strakke regie.  
‘Tijdens onze bijeenkomsten staat 
één actueel thema centraal. We 
werken volgens het concept invites 
only. We nodigen beslissers van 
grote bedrijven uit die met dit  
thema bezig zijn. Met beslissers 
bedoel ik CEO’s, en CFO’s, of mana
gers die direct aan hen rapporteren. 
Aan de andere kant hebben we 
onze solutions providers; partners 
die oplossingen bieden voor vraag
stukken waarmee de beslissers 
kampen. Wij brengen deze partijen 
op het juiste niveau bij elkaar.’  
Om dit voor elkaar te krijgen 
maakt Management Events gebruik 
van een matching systeem; een app, 
waarmee de deelnemers vooraf 
dates kunnen regelen. 
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‘Beslissers en partners zien in de 
aanloop van het event in de app 
wie er aanwezig zullen zijn. Met 
die app kunnen ze meteen een 
date aanvragen op de dag van  
het event. Als ze naar het event 
komen weten ze precies wie ze te 
spreken krijgen: plaats, tijd en 
gespreksonderwerp staan vast.’
Tijdens de bijeenkomst zien de 
deelnemers via de app de indeling 
van de eventlocatie, waar de solu
tion partners zich bevinden en hoe 
laat ze hebben afgesproken. Op de 
vloer staan dames die het schema 
met een iPad bijhouden en af en 
toe vriendelijk ingrijpen als de 
dates dreigen uit te lopen of  
mensen elkaar niet kunnen vinden.
‘Gemiddeld regelen de event 
bezoekers zo’n vijf à zes dates op 
een dag. Ze leggen zo hele waar
devolle contacten; contacten die 
er echt toe doen. Onze partners 
spreken direct met de beslissers 
van een bedrijf, zonder dat ze 
dagen tijd en energie moeten  
steken om langs strenge directie
secretaresses te komen. Aan de 
andere kant krijgen beslissers in 
korte tijd verschillende oplos
singen voor hun vraagstukken te 
horen. Het is niet voor niets dat 
wij onze events ‘the most efficiënt 
working day of the year’ noemen.’



Samenvattend:
1   Laat vorm en inhoud goed op 

elkaar aansluiten
2   Werk met een carrousel 

Laat kleine groepen deelnemers rouleren
3   Draai de carrousel eens om  

Laat de sprekers rouleren
4   Speel met de vorm
5   Goed organiseren, niet regisseren!
6    Zorg dat het niet commercieel wordt 
7    Gebruik een app voor netwerkdates  

Meer weten
over efficiënt 
netwerken?

 Lees HIER onze whitepaper over netwerk
bijeenkomsten.  

https://www.spantcongrescentrum.nl/download-de-whitepaper-netwerkbijeenkomsten/



