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Van de auteurs
Van beurzen tot tentoonstellingen, van grote festivals tot wijkfeestjes: er gaat geen dag voorbij
of ergens is wel een evenement. Wie organiseren al die evenementen? Soms zijn het professionals
die dagelijks met de organisatie van evenementen bezig zijn. Soms zijn het vrijwilligers die iets
leuks organiseren.

Of het nu om een professionele organisatie gaat of niet, en of het nu om een groot of klein
evenement gaat, iedereen die evenementen organiseert, komt dezelfde organisatorische aspecten
tegen. Een goede organisator start met het formuleren van doelstellingen en het bedenken van
een idee, en sluit af met de evaluatie.

Je gaat leren hoe je de organisatie van een evenement stap voor stap kunt aanpakken. We laten
je zien en ervaren hoe je een evenement van begin tot eind organiseert en wat er allemaal bij komt
kijken. Je krijgt bij de theorie veel vragen en opdrachten, zodat je goed kunt oefenen met de
lesstof. Bij elk hoofdstuk vind je ook checklists, die je kunt gebruiken bij het maken van de
opdrachten en natuurlijk bij de organisatie van een evenement!

We wensen je veel plezier met deze studie én succes met het organiseren van evenementen!

Mieke Jobse-Heeringa
Tineke Ras-Marees
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1. Evenementen: theorie als basis
Een evenement organiseren is ‘fun’. Je kunt je creativiteit gebruiken, je hebt met veel mensen te
maken, je kunt dingen regelen en coördineren. Geen evenement is hetzelfde, waardoor de
organisatie van een evenement iedere keer weer boeiend is. Bovendien is het heel bevredigend
om iets te organiseren waar mensen blij van worden of tevreden over zijn.

Een evenement organiseren is ook ‘serious business’. Je hebt je te houden aan regels en wetgeving,
je krijgt te maken met veiligheid en beveiliging, soms gaat er veel geld om en bij veel evenementen
is het de bedoeling dat de organisatie er geld aan verdient.

Kortom, je kunt veel talenten gebruiken bij het organiseren van een evenement.

Je gaat leren hoe je dat doet, een evenement organiseren. Natuurlijk komt daar theorie bij kijken.
Je moet uiteraard weten waarom je iets op een bepaalde manier moet aanpakken. In dit hoofdstuk
leer je een aantal basisbegrippen. In de voorbeelden en de opdrachten ga je zien hoe je die kennis
kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk van medewerker evenementenorganisatie. Maar eerst ga
je kennismaken met de taken van de medewerker evenementenorganisatie.

Een evenement is 'fun' en 'serious business'. Er gaat veel geld om in de evenementenbranche. Bron:
Artiest: Alankara - Fotografie: Marcia Mulder.

1.1 De functie medewerker evenementenorganisatie

Het werk van een medewerker evenementenorganisatie is veelomvattend. In het algemeen kun
je zeggen dat het in die functie gaat om het regelen en coördineren van evenementen. Maar wat
houdt dat dan precies in?

Uiteraard verschilt de inhoud van die functie per organisatie. Je kunt gaan werken bij een organisatie
die gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen. In dat geval ben je constant bezig met
de organisatie van evenementen. Je kunt ook gaan werken bij een onderneming die zelf de
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evenementen van het eigen bedrijf organiseert. Meestal is dat dan onderdeel van de
marketingafdeling. Het is afhankelijk van de hoeveelheid evenementen die dat bedrijf organiseert
of je je alleen bezighoudt met evenementenorganisatie of dat je ook andere marketing- of
communicatietaken uitvoert.

Bij het organiseren van een evenement horen de volgende taken:
• overleg voeren met een opdrachtgever
• uitwerking van een idee
• een plan van aanpak maken
• een organisatieteam samenstellen
• een draaiboek maken
• checklists maken en opvolgen
• een geschikte locatie zoeken en reserveren
• de benodigde materialen en middelen regelen (denk aan licht en geluid, catering (de verzorging

en levering van eten en drinken, eventueel door een cateraar), entertainment, inrichting en
decoratie)

• zorgen voor voldoende medewerkers (vrijwilligers, inhuren van extra krachten)
• de veiligheid van het evenement coördineren
• vergunningen aanvragen
• de communicatie rondom het evenement verzorgen of coördineren
• een begroting opstellen en de budgetten beheren
• inkomsten genereren (sponsoring, advertenties, subsidie)
• coördinatie en bewaken van de voortgang tijdens het evenement
• evaluatie van het evenement na afloop.

Je ziet dat er heel wat komt kijken bij de functie medewerker evenementenorganisatie. Hoe
veelomvattend iedere taak is, hangt onder andere af van de grootte van het evenement dat je gaat
organiseren. Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het organiseren van een dancefestival
waar duizenden jongeren op af komen, meer werk met zich meebrengt dan de organisatie van
een workshop Bloemschikken in de plaatselijke bloemenshop.

Bij een groot evenement doe je het werk niet alleen. Je werkt dan in een team dat aangestuurd
wordt door een manager. Vaak wordt het werk dan gesplitst in verschillende aspecten:
conceptontwikkeling, accounting en projectmanagement.

Bij de conceptontwikkeling gaat het om het uitwerken van een idee voor een evenement. Dat
concept heeft een rode draad die alle onderdelen van het evenement verbindt, waardoor een
evenement met de juiste doelen ontstaat, dat goed uitvoerbaar is.

De conceptontwikkelaar bewaakt de sfeer die het evenement moet uitstralen. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan een poster of een persbericht. Accounting houdt zich bezig met het vinden van
voldoende inkomsten, zoals adverteerders, sponsors en subsidieverstrekkers. Ook het verkooptraject
en de communicatie met de deelnemers aan het evenement behoren tot de taken van de
accountmedewerker. In de rol van medewerker van het projectmanagement ben je vooral met het
evenement zelf bezig: de planning, de begroting, de logistiek, het inhuren van alle benodigde
mensen, materialen en middelen.

Wil je zien wat een medewerker evenementenorganisatie op mbo-niveau doet? Bekijk dan de
ECABO-beroepenfilm 'Medewerker evenementenorganisatie'.
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Wie organiseren evenementen?
Allerlei organisaties houden zich bezig met het organiseren van evenementen. De hiervoor
beschreven functie medewerker evenementenorganisatie komt voor bij de professionele
(commerciële) evenementenorganisaties: evenementenbureaus, bureaus voor citymarketing, congres-
en beursorganisaties, cateraars en locatie-eigenaren.
Ook (bijvoorbeeld) VVV’s, ondernemersverenigingen, gemeentes, wijkverenigingen, stichtingen,
medewerkers op een marketing- of communicatieafdeling, secretaresses of personeelsverenigingen
organiseren evenementen. Bij deze organisaties is evenementenorganisatie meestal slechts een
onderdeel van het takenpakket.

Bedrijf of organisatie
Je hebt gelezen dat je bij allerlei organisaties in de evenementensector kunt werken. Die
evenementen organiseer je bijvoorbeeld voor verenigingen, clubs, stichtingen, bedrijven en
zorginstellingen. ‘Organisatie’ is dus een breed begrip. Een definitie van organisatie is: een
samenwerkingsverband waarbij mensen bewust met elkaar samenwerken om dezelfde
doelstellingen te bereiken.

Een bedrijf is (dus) een organisatie. Een bedrijf brengt artikelen en/of diensten voort.

Toch ga je vaak de combinatie lezen ‘bedrijf of andere organisatie’. Ten eerste om verwarring
te voorkomen bij het gebruik van de term 'organisatie'. Want bij die term denk je wellicht ook
aan de projectgroep (het team dat het evenement organiseert) of het organiseren zelf (de
organisatie van het evenement). Om aan te geven om welke betekenis van ‘organisatie’ het
gaat, hebben wij de keuze gemaakt om ‘bedrijf of andere organisatie’ te gebruiken.

Het opzetten en uitvoeren van een evenement vraagt tijd, geld en energie. Dit betekent dat de
daadwerkelijke uitvoering alleen dan het groene licht krijgt, wanneer het evenement een redelijke
kans van slagen heeft. Er moet dan nog wel besloten worden of de organisatie in eigen beheer
wordt uitgevoerd of uitbesteed wordt. Die beslissing hangt hoofdzakelijk af van de beschikbare
mankracht en de financiën. Beschikt een organisatie over te weinig mankracht, dan moeten
vrijwilligers of extra, tijdelijke medewerkers aangetrokken worden. Beschikt een organisatie over
niet al te veel geld, dan is er geen keuze: zelf aanpakken is dan het enige alternatief. Want uiteraard
kost het uitbesteden van de organisatie van een evenement meer geld dan iets in eigen beheer
organiseren.

1.2 Evenementen in soorten en maten

Het ene evenement is het andere niet. Je hebt evenementen in maten: groot en klein, maar ook
in soorten, want je kunt evenementen op verschillende manieren indelen.

Voorbeeld 1 Evenementenbureau Creatief
Emma werkt bij evenementenbureau Creatief. Zij gaat op bezoek bij een mogelijke opdrachtgever
die een evenement wil organiseren ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw. De
organisatie bestaat al ruim vijftien jaar en het bestaande gebouw was te klein. Nu staat er een
nieuw gebouw, dat feestelijk geopend moet worden. De klant denkt aan ‘iets aparts’ als opening,
gevolgd door een rondleiding door het gebouw en een receptie.
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Emma wil nu eerst twee dingen weten:
• Wie wil de klant hiervoor uitnodigen?
• Wat wil hij met het evenement bereiken?

De klant vertelt dat hij alleen bestaande relaties wil uitnodigen. Hij wil laten zien waar het bedrijf
voor staat, maar ook kunnen netwerken. ‘Wij kunnen meer dan de meeste van onze klanten
denken!’

Voorbeeld 2 Bloemenshop Flower Fun
Marcella en Aischa hebben hun droom verwezenlijkt: een eigen bloemenshop. Ze hebben een
leuk pand in een winkelcentrum kunnen huren, alles verbouwd en ingericht zoals ze het hebben
willen en gaan binnenkort open.

Er is niet veel geld over, maar ze willen wel wat ruchtbaarheid geven aan de opening.
Aischa denkt aan een workshop Bloemschikken, Marcella aan iemand die verkleed en wel door
het winkelcentrum loopt en iedereen een bloem geeft met een kaartje met een kortingsbon.

Een goede vriendin geeft raad: bedenk eerst wat je wilt bereiken met zo’n actie. Na wat discussie
is het antwoord eensluidend: op korte termijn zo veel mogelijk naamsbekendheid. ‘De mensen
moeten ons weten te vinden en hun bloemen bij ons komen kopen.’

Voorbeeld 3 Leiden Culinair
In Leiden wordt ieder jaar een culinair festival georganiseerd. Rondom het festivalplein heeft
elk deelnemend restaurant een eigen stand. Gasten kunnen daar de gerechten ophalen die ze
willen proeven. Verspreid over het plein zijn zit- en staplaatsen gecreëerd. Op een podium
verzorgen dj’s en liveartiesten de muziek, aangepast aan de sfeer van een culinair festival. Leiden
Culinair is voor iedereen gratis toegankelijk.

Voor Leiden is het een manier om zowel de inwoners van Leiden te bereiken, maar ook om
toeristen of bewoners van de buurgemeenten te trekken. Voor de deelnemende restaurants is
het een uitgelezen moment om de naamsbekendheid te vergroten.

Als dit allemaal evenementen zijn, wat is dan eigenlijk de definitie van een evenement?

Respons, een informatie- en onderzoeksbureau op het gebied van publieksevenementen, vakbeurzen
en vrijetijdslocaties, hanteert de volgende definitie:

Evenement
Een georganiseerde, tijdelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich
daarvoor in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt. (Bron: Respons/VVEM, 2012.)

De elementen uit deze definitie:
• georganiseerd, dus vooraf gepland (en meestal ook vooraf aangekondigd)
• tijdelijk, een evenement heeft een bepaalde duur
• inrichting en terrein, de locatie waar het evenement gehouden wordt. Dat kan een gebouw

of tent zijn, maar ook een terrein in de openlucht.
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Onderverdeling naar toegankelijkheid
Je kunt evenementen op verschillende manieren indelen. Uit de drie voorbeelden blijkt al dat je
grote en kleine evenementen hebt, maar dat ook de toegankelijkheid een rol speelt. De klant van
Emma wil alleen zakelijke relaties, een zakelijk evenement. De andere twee evenementen zijn voor
iedereen die belangstelling heeft toegankelijk, dat zijn publieksevenementen.

Zakelijke evenementen
Een groot verschil tussen een zakelijk evenement en een publieksevenement is de doelgroep. Bij
een zakelijk evenement is sprake van een beperkte en bekende doelgroep. Je weet vooraf voor
wie je het evenement gaat organiseren.

Bedrijven en andere organisaties zetten een zakelijk evenement vrijwel altijd strategisch in. Zij
hebben een concrete doelstelling voor het evenement dat zij gaan organiseren:
• attitude- of cultuurverandering

Hieronder vallen evenementen die de doelgroep anders wil laten denken, een ander gevoel
wil laten ervaren. Bijvoorbeeld een beurs met als onderwerp 'ergonomie', waarbij de nadruk
ligt op een betere lichaamshouding tijdens het werk.

• imago-opbouw
Als een organisatie de beeldvorming wil verbeteren, versterken of een geheel nieuw imago wil
opbouwen.

• inhoudelijke ontwikkeling
Bijvoorbeeld een brainstormsessie of deskundigheidsbevordering.

• kennisoverdracht
Voorbeelden zijn alle seminars en congressen, trainingen en lezingen.

• motivatieontwikkeling
Hieronder vallen bijvoorbeeld evenementen om de teambuilding binnen een bedrijf of afdeling
te bevorderen.

• netwerkontwikkeling
Hierbij wil een organisatie de relatie met bestaande klanten versterken en nieuwe klanten
binden.

• promotie
Een evenement kan puur gericht zijn op de promotie van een product, dienst of organisatie.

• verkoop
Veel zakelijke evenementen zijn gericht op verkoop van een artikel of dienst. De doelstelling
verkoop kan makkelijk gekoppeld worden aan een andere doelstelling, bijvoorbeeld
netwerkontwikkeling.

• vermaak
Veel evenementen, ook de zakelijke, zijn gericht op vermaak, maar vrijwel altijd in combinatie
met een van de andere doelstellingen. Het is belangrijk om bij de organisatie van een zakelijk
evenement te weten of de opdrachtgever een ‘serieus zakelijk’ evenement wil, of dat de factor
‘vermaak’ of ‘fun’ ook belangrijk is.
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Raften is een mooi voorbeeld van een teambuildingactiviteit. Bron: Communiceer Nu.

Doelstellingen en scope
De doelstelling weten of achterhalen voor een evenement dat je gaat organiseren, is dus belangrijk.
Sommige doelstellingen liggen dicht bij elkaar. Attitudeverandering, imago-opbouw, promotie en
verkoop raken elkaar, terwijl vermaak met alle andere doelstellingen te combineren is. Nu kan een
evenement meer dan één doelstelling hebben, beter gezegd: de meeste evenementen hebben
tussen de twee en vier doelstellingen. Bepaal daarom altijd wat het belangrijkste is wat je wilt
bereiken: je bepaalt daarmee de scope van het evenement. Scope staat voor 'bereik' of 'afbakening'.
De andere doelstellingen krijgen ook elk een prioriteitsaanduiding mee. Zo krijg je een zogenoemde
hiërarchische onderverdeling van je doelstellingen: van hoge prioriteit (scope) tot de minst
belangrijke. Andere namen zijn 'primaire doelstelling' voor de belangrijkste doelstelling en
'secundaire doelstelling' voor de andere doelstellingen.

Financiering
Een ander element bij de organisatie is de financiering. Een zakelijk evenement wordt vaak
gefinancierd uit de budgetten van een marketingafdeling. Natuurlijk kan het zo zijn dat het
evenement zelf ook geld oplevert, bijvoorbeeld door de kosten voor deelname. Een organisatie
financiert dan voor uit eigen middelen, maar wil minimaal de kosten gedekt zien door de inkomsten
van deelnemers.

Doelgroep
Zakelijke evenementen kun je ook nog rangschikken naar doelgroep. Je kunt evenementen
organiseren voor de volgende doelgroepen:
• business-to-businessevenement (afgekort BtoB-evenement of B2B-evenement)

Een bedrijf of een andere organisatie organiseert een evenement waarvoor ze andere bedrijven
of andere organisaties uitnodigt.

• business-to-consumerevenement (BtoC-evenement of B2C-evenement)
Een bedrijf of een andere organisatie organiseert een evenement voor consumenten.

• business-to-personnelevenement (BtoP-evenement of B2P-evenement)
Een evenement voor de medewerkers van een bedrijf of een andere organisatie. Als dat
organisatiebreed georganiseerd wordt, heet dat een concernevenement of corporate evenement.

Publieksevenementen
Een publieksevenement is een evenement dat toegankelijk is voor iedereen die belangstelling heeft
voor dat evenement; het is een openbaar evenement. De toegang kan gratis zijn, maar er kan ook
entree of een deelnameprijs gevraagd worden.
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Ook voor een publieksevenement kun je doelstellingen onderscheiden:
• amusement

Het evenement is gericht op vermaak, zoals muziekfestivals of een kermis.
• economisch

Het evenement is gericht op het behalen van commerciële doelen, zoals een beurs of jaarmarkt.
• esthetisch

Het evenement wil laten zien hoe mooi iets is, zoals een bloemencorso, een muzikale taptoe,
en evenementen op het gebied van kunst en cultuur.

Een bloemencorso heeft een esthetische doelstelling. Bron: Niels Braspenning - Beeldarchief Stichting
Bloemencorso Zundert.

• maatschappelijk, religieus of politiek
Hier gaat het om het bereiken van een bepaald ideaal, daarom ook wel een 'ideële doelstelling'
genoemd, zoals een evenement voor een goed doel, een processie of een congres van een
politieke partij.

• promotioneel
Het evenement is bedoeld om een stad, streek, sport, sector of product te promoten, zoals de
open dag van een voetbalclub.

Net als bij een zakelijk evenement is het belangrijk dat je vooraf goed nadenkt over de doelstelling.
Ook de doelgroep is natuurlijk belangrijk. Je moet antwoord kunnen geven op vragen als hoe groot
de doelgroep is en hoe je die doelgroep kunt bereiken. Over de financiering van het
publieksevenement moet je ook goed nadenken. Kun je subsidie krijgen? Moet je sponsors zoeken,
zijn er reclame-inkomsten mogelijk? Kun je entree of deelnameprijzen vragen?

Onderverdeling naar vorm en inhoud
Evenementen kun je op nog veel meer manieren indelen. Een interessante onderverdeling maakt
Respons. Respons heeft een schema ontwikkeld waarin alle vormen van evenementen staan, de
Evenementen Familie. Je ziet dat de hoofdverdeling is gemaakt tussen openbaar en niet-openbaar.
Openbaar zijn alle publieksevenementen. Niet-openbaar zijn de zakelijke evenementen, maar ook
privé-evenementen.
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Respons Evenementen Familie. Bron: Respons.

Respons kwam tot de conclusie dat deze onderverdeling weliswaar functioneel is, maar nog niets
zegt over vorm en inhoud. Daarom heeft het bureau ook een verdeling gemaakt in twee lagen:
vorm en inhoud.

Respons onderscheidt tien vormen van evenementen:
1. beurs
2. markt
3. voorstelling/concert
4. tentoonstelling/expositie
5. festival
6. parade
7. wedstrijd
8. presentatie
9. vergadering/debat
10. congres.

Elke vorm is zorgvuldig gedefinieerd, zodat misverstanden zo veel mogelijk uitgesloten zijn.

Voor de inhoud heeft Respons vier hoofdcategorieën benoemd:
1. sport
2. kennis en economie
3. lifestyle
4. kunst en cultuur.

Elk van deze hoofdcategorieën is onderverdeeld in subcategorieën.

Bekijk de website van Respons voor de definities van de vormen en de subcategorieën van de inhoud.
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Onderverdeling naar meetbare doelstellingen
Om het effect van het evenement goed te kunnen bepalen, is het van belang dat je ook meetbare
doelstellingen hebt. Doelstellingen die je SMART kunt formuleren: specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdgebonden. Je kunt voorafgaand aan het evenement een meting uitvoeren (de
nulmeting) en na afloop eveneens. Dat kan direct na het evenement, maar je kunt ook na langere
tijd (nogmaals) een meting doen.

Voorbeelden van meetbare doelstellingen zijn doelstellingen over de hoogte van de omzet, het
marktaandeel, de winst of de naamsbekendheid.
Dit zijn zogenoemde communicatiedoelstellingen: doelstellingen die je gebruikt voor
communicatie-uitingen (zoals een evenement) en die je kunt meten.

Floor en Van Raaij onderscheiden drie communicatiedoelstellingen om het effect te meten:
• bereikdoelstelling

Bereikdoelstellingen gaan over het bereiken van de doelgroep, in aantallen, maar ook in soort
doelgroep. Bijvoorbeeld: ‘We willen minimaal 20.000 bezoekers trekken’ of ‘We willen vooral
jongeren trekken in de leeftijd van 15 tot 25 jaar’. Ook het gewenste mediabereik hoort tot de
bereikdoelstellingen. Je wilt bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid free publicity verkrijgen.

• effectdoelstelling
Met effectdoelstellingen wil je meten wat het effect is van het evenement, zoals gestegen
verkopen, meer winst, meer gebruikers, een beter imago of betere naamsbekendheid.

• procesdoelstelling
Met de procesdoelstelling ga je meten of de informatieverwerking bij de bezoeker op gang is
gebracht. Met andere woorden: je meet of het evenement in zijn totaliteit het juiste effect
heeft gehad. Hebben de bezoekers de juiste beleving gekregen? Bijvoorbeeld: hebben ze de
spanning gevoeld of zijn ze, zoals bedoeld was, ieder besef van tijd kwijtgeraakt? Als dat niet
zo is, kun je je afvragen of het proces goed is verlopen, of alles organisatorisch goed is gegaan.

Bij het formuleren van deze doelstellingen vraag je je steeds af:
1. Bij wie of welk deel van de communicatiedoelgroep …
2. wil ik welk effect bereiken …
3. op welke termijn/binnen hoeveel tijd?

In het voorbeeld van de bloemenshop bedenken Marcella en Aischa als doelstelling: ‘Op korte
termijn zo veel mogelijk naamsbekendheid krijgen’. Daarmee zijn ze op de goede weg, maar dit
is nog niet SMART geformuleerd. Wie is de doelgroep? Mensen die in het centrum wonen, winkelend
publiek, bewoners van de stad? Wat is korte termijn? Binnen een maand of een half jaar? En
naamsbekendheid is heel aardig, maar gaat het niet om omzet en winst?

Als Marcella en Aischa hun doelstelling goed formuleren, dan hebben zij een effectdoelstelling
beschreven.

Behalve communicatiedoelstellingen krijg je ook te maken met een financiële doelstelling van het
evenement. Je stelt je, heel simpel gezegd, de vraag: moet ik iets aan het evenement verdienen of
niet? In een van de voorbeelden maakte je kennis met Emma van Creatief. Emma werkt bij een
evenementenbureau en het is dan zeker de bedoeling dat Creatief iets aan het organiseren van
het evenement verdient. Je kunt daarbij werken met bedragen of met een percentage van de
omzet. Het kan ook zijn dat je een evenwicht wilt hebben tussen inkomsten en uitgaven, dat je
werkt met een break-evenpoint, dat is het punt waarbij je geen winst en geen verlies maakt. Je
financiële doelstelling kan ook zijn dat een evenement maximaal een bepaald bedrag mag kosten.
De dames van bloemenshop Flower Fun willen wel wat investeren, veel geld is er niet, maar zij
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gaan kosten maken in de hoop dat de deelnemers aan hun workshop klant worden bij de
bloemenshop. Door vooraf goed te omschrijven welk bedrag zij willen investeren, kunnen zij na
afloop de financiële doelstelling evalueren.

Wat wil de consument?
De onderverdeling in soorten helpt de evenementenorganisator om vorm en inhoud te bedenken.
Het is belangrijk om te weten wat een opdrachtgever wil bereiken met het evenement. Het welslagen
van het evenement hangt daarvan af.

De consument is zich echter niet bewust dat hij naar een business-to-personnelevenement gaat als
zijn directeur alle medewerkers een kerstdiner aanbiedt. Of dat hij naar een publieksevenement
met een esthetische doelstelling kijkt, als hij toeschouwer is bij het jaarlijkse bloemencorso. Dit zijn
geen uitingen die je richting doelgroep gebruikt, maar begrippen die je nodig hebt om het
evenement te organiseren, van ideeontwikkeling tot en met evaluatie.

De consument laat zich meestal leiden door rationele of emotionele argumenten.

Bij rationele argumenten wil de consument weten wat het evenement voor nut heeft, wat hij gaat
leren, of het inhoudelijk van belang is voor hem, welke waarde het voor zijn werk of voor andere
vaardigheden heeft.

Bij emotionele argumenten gaat het om de funfactor en de beleving tijdens een evenement. Hoe
leuk is het evenement, welke beleving ga ik daar opdoen, wie komen er op dit evenement af, wie
doen er mee?

Beleving tijdens een evenement
De emotie die je voelt tijdens het deelnemen aan een evenement.

Het gaat erom waarom iemand iets leuk vindt. Waarom praat iemand de ene keer vol vuur over
een dancefestival en deelt hij dat met zijn vrienden op Facebook, terwijl hij een andere keer
teleurgesteld is omdat het festival niet aan de verwachtingen voldoet? De ene keer is iets geslaagd,
de andere keer niet. Uiteraard is de evenementensector altijd op zoek om die superbeleving te
bezorgen aan de bezoekers. Iets bieden wat aansluit op de wensen van de doelgroep en een goede
organisatie helpen daarbij. Maar ook externe factoren als het weer spelen een rol.

Het is zaak om op zoek te gaan naar dat ultieme belevingsgevoel van de doelgroep.

Rationele en emotionele argumenten gaan vaak samen. Iemand die aan een workshop deelneemt,
is niet alleen uit op ‘leren’, maar wil dat iets op een prettige manier leren. Wat een ‘prettige manier’
is, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom is de doelgroepbepaling belangrijk. De
consument gaat altijd op zoek naar iets wat bij hem of haar past.

Soort evenementen en doelstellingen: niet of/of maar en/en
Hoe beter je de doelstellingen in kaart brengt, hoe beter het evenement gaat aansluiten op de
wensen van de opdrachtgever.

Je kunt daarvoor combinaties maken van wat je in dit hoofdstuk leert. Kijk nog eens naar Emma
van Creatief:
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