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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. In elk hoofdstuk vind je ook checklists terug, 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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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info
is de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag
te kunnen, staan vermeld in een kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen,
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een
aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven
en worden begrippen uitgelegd.

Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten en extra
bronnenmateriaal onder Bronnen. Deze website kun je bereiken via
www.doelgericht.info.

Het Opdrachtenmagazijn
In het Opdrachtenmagazijn vind je kennisvragen, inzichtopdrachten, opdrachten
waarvoor je in actie moet komen en casussen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding,
kerntaak, boek en hoofdstuk.
Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt
bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je bronnenboek afronden en daarna in het
Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook
beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie
nodig hebt.

Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste
opdrachten gemakkelijk terugvinden – het zoeken, selecteren en filteren van opdrachten.
De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de
opdracht uitprinten of opslaan.
Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met
je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Tip
Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt.



Bronnen
Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het Opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen
nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze
hulpmiddelen staan onder het kopje ‘Bronnen’. Deze kun je door middel van de zoekoptie
aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden.
Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar de websites en links
naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan soms niet direct in verband
met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat
je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.
Ook wordt er vanuit de bronnenboeken naar filmpjes en hyperlinks verwezen.

Inloggen
Bij Doelgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website
www.doelgericht.info. Op deze website vind je opdrachten, filmpjes en hyperlinks. De
licentie moet je eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product

hebt gekregen. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op
www.doelgericht.info. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de
website in. Vervolgens krijg je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen.

Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de licentie twaalf
maanden geldig op www.doelgericht.info.

Veel succes!



1. Evenementen: theorie
als basis

1.1 Inleiding

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.
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1.2 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 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.
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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? Ga
dan naar www.doelgericht.info. Daar vind je bij de bronnen de ECABO-beroepenfilm
'Medewerker evenementenorganisatie'.

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.
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1.3 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.

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.
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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.

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.
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• 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.

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.
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