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Frisse Wind Events verzorgt alle soorten 

groeps-programma's op de 5 Waddeneilanden: 

bedrijfsuitjes, incentives en alle andere events. 
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Of het nu gaat om 10 of 2.500 gasten. 
Bij het Kurhaus kunt u kiezen uit maar 

liefst 19 zalen!

www.kurhaus.nl
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Voor u ligt een speciale extra grote editie van EventView. In deze goede 
economische periode worden eventmanagers en evenementenbureaus 
uitgedaagd om creatieve topprestaties te leveren. In de strijd om de aandacht 
van klanten en relaties wordt alles uit de kast gehaald. Er moet ook heel 
wat gebeuren voordat een relatie op het juiste niveau een dagdeel of zelfs 
meer in zijn of haar agenda reserveert om uw evenement bij te kunnen 
wonen. Vele business seats in voetbal- en andere sportstadions worden 
meer gebruikt voor vrienden en familie dan voor het doel waarvoor ze 
aanvankelijk voor veel geld werden gehuurd. Maar goed, er worden veel 
schitterende evenementen georganiseerd op even prachtige locaties, die 
het verdienen om mooi te worden gepresenteerd. Vandaar het grote formaat 
van dit blad. 

Adjiedj Bakas zegt in zijn interview op pagina16 in dit blad dat mensen 
op zoek gaan naar een andere work-life balance. De vraag is: hoe kan 
je werk combineren met je privé-leven? Dat hij daarin volkomen gelijk 
heeft, bewijst het feit dat dit voorwoord is geschreven vanaf het terras van 
ons “gehuurde” vakantie appartement aan de Côte d’Azur, met uitzicht 
op de Middellandsezee. Werk en joie de vivre gaan wat mij betreft goed 
samen. Ik geloof dat ik de balans al aardig begin te vinden. Alhoewel het 
werken via een WiFi verbinding natuurlijk geen nieuws meer is, vind ik het 
nog steeds ongelooflijk om hier met laptop op het terras te zitten, met een 
online verbinding met de redactie. Diezelfde techniek draagt er tevens aan 
bij dat evenementen steeds meer een multi media beleving worden. Het 
evenementenbureau van vandaag de dag, beperkt zich al lang niet meer 
tot het organiseren van een feestje. Bureaus als N-sign, Xsaga en Dechesne 
& Boertje laten dat in deze uitgave duidelijk zien. Zij verzorgen complete 
communicatiecampagnes. Deze campagnes gaan vaak zo ver dat de vraag 
zich opdringt: waar houdt de taak van het evenementenbureau op en waar 
begint die van het reclamebureau en omgekeerd. Evenementenbureau 
Brilman & Partners en reclamebureau Kessels Kramer laten zien dat de 
scheidslijn tussen beide soorten bureaus er ondanks een zekere overlapping 
nog wel degelijk is en dat er derhalve prima kan worden samengewerkt. 
Gezamenlijk buigen zij zich over de vraag waarom grote organisaties bij 
ieder evenement een pitch uitschrijven, maar vaak jarenlang samenwerken 
met hetzelfde reclamebureau. Tot slot treft u in deze uitgave presentaties 
van een aantal prachtige evenementenlocaties en mooie incentivereizen 
aan. Ik hoop dat u er een paar leuke ideeën uit kunt opdoen.

Veel leesplezier gewenst.

Rikwin Nievaart
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PASSENGER TERMINAL AMSTERDAM

Dé locatie van allure in Amsterdam aan het IJ. 
Uitstekend bereikbaar, ook via het water en geschikt voor al uw: 

• vergaderingen en congressen
• (product)presentaties
• films- en fotoshoots
• (bedrijfs)feesten
• beurzen
• events
• diners

020 - 509 10 00
www.ptamsterdam.com
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Mövenpick Hotel Amsterdam City Center
Piet Heinkade 11, 1019 BR Amsterdam, Netherlands
Phone +31 20 519 1200, Fax +31 20 519 1239
hotel.amsterdam@moevenpick.com

Eindeloze mogelijkheden aan het IJ.

Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre is prachtig gesitueerd aan het IJ op loopafstand van het centrum en van het
Centraal Station. Het hotel telt 408 stijlvolle en comfortabele kamers met uitzicht over rivier of stad. Met een totale
vergadercapaciteit van bijna 1.000 m2 en een directe doorgang naar het naastgelegen Passenger Terminal 
Amsterdam en Muziekgebouw aan ‘t IJ is het hotel de perfecte locatie voor grote conferenties en incentives.
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Slot Zeist staat aan het einde van een statige oprijlaan met eeuwenoude 
bomen. Het is omsloten door een slotgracht met een fontein, heeft 

een prachtige tuin met een openluchttheater en een groot voorplein. Als je 
binnenkomt in de hal met marmeren zuilen, word je vriendelijk onthaald 
door de portier. Het is niet overdreven om te stellen dat je bij binnenkomst 
al in vervoering raakt door de zeventiende-eeuwse pracht en praal. 

Slotbeheerders
Sinds begin van dit jaar wordt het Slot gerund door ‘slotbeheerders’ Patrick 
Teunissen en Rob de Jong. De gemeente Zeist, eigenaar en beheerder 
van Slot Zeist, heeft hen de opdracht gegeven van het Slot een echte 
vijfsterrenlocatie te maken voor evenementen. De Jong: “De gemeente Zeist 
besteedt jaarlijks veel geld aan het beheer en de exploitatie van het Slot. 
Bovendien wilde de gemeente graag terug naar haar eigen core business. 
Door het slotbeheer uit te besteden en het Slot beter in de markt te zetten 
voor bedrijfsevenementen, hoopt de gemeente een deel van de jaarlijkse 
kosten terug te verdienen.”

Renovatie
Begin februari opende het Slot opnieuw zijn duren, nadat 13 maanden dicht 
was geweest voor een renovatie van het interieur. Daarbij zijn onder andere 
wanden en deuren weer in de oorspronkelijke kleuren geschilderd, werd 
het Slot van nieuw sanitair voorzien en werden her en der systeemplafonds 
en tussenwanden verwijderd. Verder werden met respect voor de omgeving 
verschillende nieuwe voorzieningen aangebracht, zoals een klimaatreguler
ingssysteem en audiovisuele apparatuur. Volgens Teunissen ademde het slot 
voor de verbouwing meer de sfeer van een museum dan van een locatie op 
hoog niveau. De Jong vult aan: “Dat hebben we nu omgedraaid. Het Slot 
Zeist is nu een locatie waar je een bijzonder evenement kunt organiseren 
en waar je ook kunt genieten van het museum en de tentoonstellingen die 
worden georganiseerd.”   >>

Slot Zeist

Van museum naar

Vorig jaar gaf de gemeente Zeist aan Patrick Teunissen en Rob de Jong de bijzondere 
opdracht om van Slot Zeist een vijfsterrenlocatie te maken voor onder andere 
bedrijfsfeesten en evenementen. De managers moesten daarbij wel rekening houden 
met de inwoners van Zeist, want het Slot is immers van hen. Maar juist die beperking 
geeft het Slot nu iets unieks: het is een locatie met grandeur waar iedereen welkom is.

vijfsterrenlocatie 
voor evenementen

Barok beeld in de hal, ontworpen door Daniel Marot

Zeventiende-eeuwse trappenhuis met Barok wandschilderingen



Locatie
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Amateurverenigingen
Teunissen en De Jong kregen van de gemeente voor een groot deel de vrije 
hand. Maar ze moesten bij de invulling van hun plannen wél rekening 
houden met de inwoners van Zeist. De Jong: “Slot Zeist is echt van de 
Zeistenaren. Het is ook dé trouwlocatie, er worden hier soms wel 5 à 6 
huwelijken per dag gesloten. Verder wordt een deel van het gebouw 
gebruikt door verschillende amateurverenigingen. Die groepen hebben 
natuurlijk verworven rechten. Om hen tegemoet te komen, hebben we in 
de rechtervleugel een heel nieuw en professioneel klein en knus theater 
gebouwd, Theater Slot Zeist. Je merkt, we hebben constant te maken met een 
bepaald spanningsveld. Daarom overleggen we veel met de gemeente.” 
Sommige dingen moesten echt veranderen om het slot de allure te geven van 
een toplocatie. Teunissen: “Zo kan het voorplein niet meer worden gebruikt 
als parkeerplaats en mogen hondenbezitters niet meer dwars door het slot 
naar de tuin lopen. Verder hebben we de horeca een facelift gegeven. We 
hebben nu samen met de horeca-exploitant Horeca Exploitatie Slot Zeist 
een brasserie ingericht in stijl van het Slot.” 
Op 30 april werd het Slot heropend door Burgermeester J. Janssen. De 
Jong: “We hebben een aantal open dagen georganiseerd en dan merk je 
hoeveel belangstelling er onder de inwoners van Zeist bestaat voor het Slot. 
Gelukkig zijn de meeste mensen erg tevreden over de nieuwe weg die we 
hebben ingeslagen. De vlaggen hangen nu altijd uit, er brandt licht en we 
hebben een terras buiten. Het Slot lééft meer, dat vinden mensen fijn.”

Adembenemende stijlzalen
De kroonjuwelen van Slot Zeist bevinden zich op de bel-etage. De 
stijlzalen met kristallen kroonluchters, schouwen, wandschilderingen zijn 
nog geheel in originele staat. De Jong: “Mooiere stijlzalen dan hier vind je 
niet in Nederland. En omdat de gemeenteraad de huurprijzen vaststelt, zijn 
ze voor iedereen bereikbaar. Zelfs voor particulieren die een feest willen 
geven.”
Ook de vrij toegankelijke tuin met een openluchttheater biedt veel 
mogelijkheden. Teunissen: “In het amfitheater worden ’s zomers 
minimaal twee keer per week gratis voorstellingen gegeven. Maar deze 
locatie is bijvoorbeeld ook heel geschikt voor bijvoorbeeld bedrijfs- of 
productpresentaties.”
Teunissen en De Jong hebben nog veel meer plannen met het slot. Teunissen: 
“Zo willen we op zwoele zomeravonden zorgen voor live muziek op 
het terras.” De Jong: “Op die manier kunnen we ook de lokale amateur-
kunstenaars weer meer bij het Slot betrekken. Dat hoeft allemaal niet zo 
veel geld te kosten, maar het draagt wel enorm bij aan de sfeer.”
Teunissen: “We voldoen nu aan de minimumeisen voor een hoogwaardige 
locatie. Maar het kan altijd nog beter. We hebben een vijfsterrenlocatie en we 
zorgen – samen met onze cateringpartner – voor vijfsterrenvoorzieningen, 
maar tegelijkertijd blijft de locatie open voor iedereen.” De Jong benadrukt: 
“Er komt geen drempel, het slot blijft voor iedereen toegankelijk.”  •

Korte geschiedenis van het slot
Slot Zeist werd in de zeventiende eeuw gebouwd als lustoord van Willem 
Adriaan, graaf van Nassau-Odijk. Met het ontwerp en het interieur 
introduceerde de ontwerper van het interieur, de Fransman Daniel 
Marot, de barok in Nederland. De stijlzalen zijn geheel intact gebleven 
en vergelijkbaar met de interieurs van de koninklijke paleizen. Door 
de jaren heen is het Slot diverse malen van eigenaar en van functie 
veranderd, totdat het in 1924 in handen kwam van de Gemeente 
Zeist. Sindsdien is het Slot een “museum” en bood het daarnaast een 
onderkomen voor diverse commissies en gemeentelijke bureaus. In de 
jaren ’60 is de buitenkant geheel gerenoveerd en vorig jaar heeft de 
gemeente het interieur weer in zijn oude luister hersteld, waarbij tevens 
met respect voor de omgeving nieuwe voorzieningen zijn aangebracht, 
zoals klimaatreguleringssysteem en audiovisuele apparatuur. 
www.slotzeist.nl

Historical Conference Centers of Europe
Sinds juni is Slot Zeist, samen met haar cateringpartner Horeca Exploitatie 
Slot Zeist, aangesloten bij de Historical Conference Centers of Europe 
(HCCE). De leden van dit netwerk van congrescentra kenmerken zich      
door hun bijzondere, historische gebouwen, rijke interieur en exclusieve 
service. De uitwisseling van specifieke kennis en informatie tussen de 25 
leden uit 14 landen draagt bij aan de hoge kwaliteitsdienstverlening naast 
de aanwezigheid van moderne congrestechnologie en professionele 
congresmanagement. 

Bent u er net als wij van overtuigd dat zakelijke 

 bijeenkomsten pas echt succesvol worden in een 

 inspirerende en toch rustgevende omgeving?  

Net een tikkeltje anders?  

Reserveer dan bij De Sparrenhorst Conference Resort! 

www.sparrenhorst.nl

De Sparrenhorst
co nfe re n ce  reso r t

Eperweg 46, 8072 DB Nunspeet

Postbus 90, 8070 AB Nunspeet

T 0341 255 911, F 0341 255 904

E sparrenhorst@sparrenhorst.nl

Achterzijde van het Slot, omringd door de Slottuinen

De Willemszaal, de trouwzaal van Slot Zeist
Brasserie Marot; het restaurant in de 
culturele vleugel, ook open voor publiek

De Spiegelzaal, met Veneziaanse kandelaars
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Trends in de samenleving

Op weg naar de 
economie van 

het geluk
De trend bling bling ontstond jaren geleden bij een kleine 
groep in de ghetto’s in New York, waarna het overgenomen 
werd door de rappers. Het grote publiek volgde en nu zie je 
dat dure Zwitserse horloges bling bling gebruiken terwijl de 
groep die er mee begonnen is er niks meer mee doet. 
Trends zijn langzame bewegingen, ook wel dilemma’s omdat 
ze door de ene groep wel en door de andere niet gevolgd 
worden, en keerbaar.

Adjiedj Bakas, directeur van Dexter 
Communicatie bv en trendwatcher, houdt 
zich al twintig jaar bezig met de trends 

in onze samenleving. Hij heeft meerdere boeken 
geschreven over de trends die hij signaleert en 
onderzoekt, zoals Megatrends Nederland en 
Megatrends van glimlach tot ironie. 

De terugkeer van religie
Bakas: “Om aan te geven dat trends langzaam 
gaan: begin vorig jaar heb ik gezegd dat religie 
en spiritualiteit terugkomt in Nederland. Mensen 
reageerden met: ‘je bent gek’. Maar nog voor de 
Tweede Kamer verkiezingen vertelde Mark Rutte 
van de VVD dat hij religieus is; van Wouter Bos 
wisten we het al en van Balkende natuurlijk ook. 
En toen had de SP opeens een gospelkoor en een 
dominee op zijn congres. En nu hebben we een 
Christelijk kabinet met een premier en beide vice-
premiers die gereformeerd zijn. Je zag het allemaal 
gebeuren. Bovendien lopen steeds meer jongeren 
met een kruis om hun nek, en Albert Verlinde 
presenteert zelfs Boulevard met een kruis om.” 

Een keerbare beweging
Dat trends te keren zijn, laat de paus zien. 
Bakas: “De paus wil dat Europa teruggaat naar 
zijn Christelijke wortels. En dat begint ook al te 
gebeuren. Dat is heel interessant. De paus zegt 

‘de trend van de secularisering en minder religie 
in Europa ga ik keren’. Hij signaleert dat de 
Islamisering een gevaar wordt. Het is een briljante 
man, een heel slimme strateeg. Je ziet ook hoe 
populair hij is onder jongeren, hoeveel mensen 
er nu weer met een kruis lopen. Ik denk dat de 
paus best een kans heeft om succesvol te worden. 
Hij is wat oud, dat is lastig, want je hebt wel tien, 
vijftien jaar nodig om een trend echt te kunnen 
keren. Maar dat het kan, hebben we kunnen zien 
in Engeland. In de jaren 70 zat Engeland in een 
trend van achteruitgang en was het Thatcher die 
vastbesloten was hem te keren. Ze had er tien jaar 
voor nodig, maar het is haar gelukt. 

De samenleving in drie versnellingen
Het tegenstrijdige van trends is te verklaren 
aan de hand van trends, zegt Bakas: “Je kunt 
de samenleving indelen in drie gelijke groepen 
ofwel versnellingen. De eerste groep is ADHD. 
Dat zijn de mensen die alles snel willen, die 
technologie en innovatie hartstikke leuk vinden. 
De tweede groep is Authencie. Die willen niks 
van die nieuwigheid weten, hebben heimwee 
naar het oude en vinden dat vroeger alles beter 
was. Dan is er nog Vinex, de groep die wel 
verandering wil, maar alles met mate. Kijk je 
bijvoorbeeld naar evenementen, voor Authencie 
is een e-event veel te hightech, te ingewikkeld. Zij 

hebben liever een beurs met kraampjes en veel 
persoonlijke contactmomenten. ADHD zegt juist 
‘ik heb weinig tijd en moet zo efficiënt mogelijk 
met mijn beschikbare tijd omgaan. Doe mij maar 
een e-event, dan kan ik iedereen makkelijk en 
snel spreken.’ Vinex wil graag een mengvorm. Of 
neem het onderwerp veiligheid, een belangrijk 
issue op het moment, dan zegt ADHD, dat regel 
ik zelf wel, dat hoeft de overheid niet voor me 
te doen. Authencie daarentegen wil juist dat de 
overheid alles regelt en Vinex doet een beetje 
zelf en vraagt een beetje van de overheid. Aan de 
hand van deze driedeling kun je veel bewegingen 
in de samenleving ophangen en verklaren.”

De economie van het geluk
Bakas: “Op het gebied van werk gaan we naar 
een immateriële economie, waarbij geluk 
belangrijker wordt. Mensen hebben zoiets van 
‘ik wil best 60 uur werken maar ik wil ook tijd 
hebben voor mijn gezin, voor mijn vrienden’. 
Ook mannen beginnen dat te krijgen. Work-life 
balance wordt echt een issue: wat doe ik voor de 
werkgever en wat voor mezelf; hoe kan ik mijn 
werk combineren met mijn privé-leven. Dat is 
een. Twee is dat er steeds minder jonge mensen 
zijn en er dus een krappe arbeidsmarkt komt. En 
drie is dat een deel van het werk nu overgenomen 
wordt door technologie. Dankzij computers, 

robots en artificial intelligence hebben we veel 
minder werk. Het werk zal de komende jaren dus 
anders georganiseerd gaan worden. Eén doordat 
er minder jongere mensen zijn, twee doordat 
zij een andere work-life balance willen en drie 
doordat technologie en outsourcing veel meer 
mogelijk gaan maken.”

Luxe als logisch 
onderdeel van het leven
“De immateriële economie wil niet zeggen dat 
we geen mooie of luxe spullen meer willen. 
Juist wel, maar waar vroeger de mooie spullen 
overduidelijk gedragen of getoond werden, 
zijn het nu logische onderdelen van ons leven. 
We laten de apparaten een deel van het werk 
doen en gaan zelf genieten. In Gouda heb je 
nu de eerste robot apothekersassistent. Het kost 
300.000 euro, maar doet alles. De apotheker 
zegt ‘ik heb veel minder werk, ik vind het wel 
goed. Ik ben één keer die investering kwijt, maar 
straks kan ik ze ook huren bij een uitzendbureau 
voor veel minder. Het ding maakt nooit fouten, is 
nooit ziek, wil geen ATV,is geen lid van FNV, ik 
vind het een paradijs’. Ik denk dat de technologie 
de economie van het geluk mogelijk maakt. Of 
in ieder geval sneller mogelijk gaat maken. We 
krijgen nu zoveel mogelijkheden, dit is de leukste 
tijd om te leven.”  •

Op het gebied van werk gaan we naar een immateriële economie, waarbij geluk 
belangrijker wordt. Mensen hebben zoiets van ‘ik wil best 60 uur werken maar ik 
wil ook tijd hebben voor mijn gezin, voor mijn vrienden’

Adjiedj Bakas
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vergadering & congressen • evenementen • outdoor

feesten & partijen • attractiepark & Tikibad • overnachten

Vraag vrijblijvend onze brochure aan over congressen & evenementen

Naast het zeer bekende attractiepark beschikt Duinrell, op het 110 hectare grootte landgoed, 
over een schitterend congrescentrum, diverse themarestaurants, unieke en veelzijdige 

feestlocaties, een groot theater,  Adventure Moutain met sportief en recreatief avontuur en niet 
te vergeten een divers aanbod aan overnachtingsmogelijkheden voor 

grote en kleine gezelschappen!

Duinrell
Duinrell 9 • 2242 JP  Wassenaar

Tel. +31 (0)70 515 52 22 • Fax +31 (0)70 515 53 73 • horeca@duinrell.nl

www.feestelijk-duinrell.nl

Bedrijfsuitje
met een thrill

Wilt u een spectaculair bedrijfsevenement, maar mét een educatief karakter? Bent u op 

zoek naar een onvergetelijke dag vol (ont)spanning, sensatie en belevenissen met uw 

relaties of personeel? Dan verzorgt Traffi c Control graag, op diverse locaties in het land, 

uw evenement met de formules “Driving Safe” en “Driving Fun”.

Voor zakelijke toepassingen beschikt Traffi c Control over meerdere vergaderruimtes 

voorzien van moderne presentatiemiddelen. Ideaal voor vergaderingen, meetings of 

bedrijfspresentaties. Vanuit deze ruimte bent u zo op het activiteitenterrein  om de dag op 

een spectaculaire manier af te sluiten! 

“Driving Safe” en “Driving Fun” zijn , aangevuld met een heerlijke lunch of diner, dé 

formules voor een onvergetelijk, origineel én leerzaam dagje uit.

Bekijk nu de arrangementen op onze website

www.traffi ccontrol.nl
035-523 44 59

AIRBOARDEN

OFF-ROAD RIJDEN

HELIKOPTERVLUCHTOUTDOOR KARTEN

PORSCHE RIJDENONGEVALSIMULATORFERRARI RIJDEN

SLIPCURSUS

POWERTURNEN

VERGADERENQUAD RIJDEN 4X4 SLIPCURSUSSANDBUGGY RIJDEN

Driving 
Safe & 

Driving 
Fun
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Onbegrensde mogelijkheden
Als je denkt dat je qua incentive ervaring kan zeggen ‘been there, seen 
this, done that’ dan heb je zeker Zuid-Afrika nog niet gezien. Het is het 
land van de onbegrensde mogelijkheden. Kom en neem een kijkje in de 
keuken van de ultieme incentive. U vliegt business class vanaf Schiphol 
naar Johannesburg. Vanaf daar staat er een privé vliegtuig voor u klaar 
dat nog dezelfde avond naar een van de mooiste lodges van Zuid-Afrika 
vliegt. Het vliegtuig is geheel in de huisstijl van het bedrijf aangekleed. 
De hele lodge is voor uw groep afgehuurd en midden in de nacht komt 
u aan in een oase van rust, waar de staf van de logde u opwacht met een 
glas champagne. In uw eigen suite ligt een prachtig pakket voor klaar met 
allerlei benodigdheden voor de safari van de volgende dag. 

De big five vanuit de lucht
Na een korte nacht gaan we op een prachtige morning-gamedrive op zoek 
naar de BIG FIVE. Na anderhalf uur safari komen we aan op een plek waar 
in the middle of nowhere een champagne ontbijt georganiseerd is. Eet 
smakelijk! Na het ontbijt wordt u naar een onbekende plek gereden en 
daar zien we in de verte al een paar luchtballonnen klaar voor vertrek. 
Na de safari vanuit de Jeep’s te hebben gedaan zullen we nu het prachtige 
landschap vanuit de lucht bekijken. Na een adembenemende tocht brengen 

6 dagen verwend worden in Zuid-Afrika

De ultieme 
incentive

Kom en reis mee naar het land van schoonheid, 
uitersten en magie. Magie? Ja, dit land betovert 
je vanaf het moment dat je voet op aarde zet. 
Kom en reis mee in het land van de onbegrensde 
mogelijkheden!

Tijdens een gamedrive bij zonsopgang kwam ik oog 

in oog te staan met een olifant, die mij nieuwsgierig 

kwam bekijken. Daarna ontmoette ik prachtige 

zebra’s en kuddes impala’s en buffels. De geuren 

en kleuren van de Afrikaanse ‘Bush’ zal ik mijn 

leven niet meer vergeten, ook niet die magnifieke 

mannetjesleeuw, die voldaan lag uit te buiken na een 

jacht. Het was even wennen aan het huilen van de 

hyena’s in de nacht onder de schitterende Afrikaanse 

sterrenhemel…”

wij u weer terug naar uw suite in de lodge waar het gastvrije personeel 
de gehele dag tot uw beschikking staat. De service is van het hoogste 
niveau. We hebben tevens een masseur voor uw gezelschap ingehuurd. 
Na de lunch staat er een middag game-drive op het programma. ’s Avonds 
zullen we uw gezelschap verrassen met een Bush BBQ waar het aan niets 
ontbreekt aangevuld met lokaal entertainment. Om middernacht sluiten we 
af met vuurwerk. 

Ontspannen en genieten van luxe
De tweede dag laten we u uitslapen en kunt u gebruik maken van de 
spafaciliteiten op de lodge. Na het ontbijt staat er nog een safari op het 
programma en we vertrekken na de lunch naar het treinstation. Daar 
staat voor u een van de mooiste en meest luxueuze treinen van de wereld 
voor u klaar, de Rovos rail. U maakt in deze trein een prachtige reis van 
Krugerpark naar Johannesburg. Deze unieke treinreis is absoluut een van de 
meest bijzondere treinreizen die u kunt maken. Nog nooit eerder was het 
mogelijk om op een dergelijk comfortabele en luxe wijze deze exclusieve 
reis te maken, uiteraard hebben we de trein voor uw gezelschap gecharterd 
en kunt u genieten van het adembenemende uitzicht onderweg. Uw gasten 
krijgen allemaal een suite in de trein.   >>

Uitzicht vanaf de wijnestate op de wijngebieden in Stellenbosch De bootjes liggen in Camps Bay klaar voor de zeilregatta
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Na een reis van 6 uur vliegt u van Johannesburg naar Kaapstad. In Kaapstad 
wordt u met limousines van de luchthaven opgehaald en naar een van de 
meest luxueuze hotels van Kaapstad gereden. U verblijft midden in de 
wijngebieden waar u nooit uitgekeken raakt op het uitzicht. Na een prachtig 
welkomst spektakel staat er een uitstekend diner voor u klaar. 

In een oldtimer 
langs de prachtige kustlijn
De volgende ochtend brengen we u naar hartje Kaapstad waar we kennis 
maken met deze stad. We stappen in de helikopter en we maken een tour 
langs de adembenemende kust van Kaapstad. We maken een bocht over 
Kaap de Goede Hoop en we zullen daar landen. Hier staat een heerlijke 
lunch voor u klaar. We vervolgen onze weg verder met oldtimers en we 
maken een prachtige rit langs misschien wel de mooiste kustlijn van de 
wereld. De avond staat in het teken van Afrikaanse cuisine. Alle deelnemers 
vinden een traditioneel Zuid-Afrikaanse kledij op hun kamer waarmee zij 
bij het diner verwacht worden. Het diner vindt plaats op een prachtige 
estate in geheel Zuid-Afrikaanse stijl en idem entertainment. 

Zuid-Afrikaanse wijnen
Op de op een na laatste dag zullen we kennis maken met de prachtige 
wijngebieden waarmee Kaapstad omgeven is. Onder leiding van een 
vinoloog nemen we uw gezelschap mee naar Stellenbosch, Franshoek en 
Paarl. Mooie wijnproeverijen staan vandaag op het programma met een 
heerlijke lunch op een adembenemende wijnestate. Een lokale kok zal 
u per gerecht uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Na een uitgebreide 
lunch brengen wij u terug naar uw luxe hotel waar alweer een hint op uw 
kamer klaar ligt voor uw gala avond. Uw gezelschap wordt opgehaald met 
een bijzondere trein en naar een prachtig oud Hollands Huis gebracht, 
een sprookje! De avond wordt op luxueuze wijze omringd door prachtige 
wijnen, eten, entertainment en afsluitend vuurwerk. 

Regatta in de haven van Kaapstad
De laatste ochtend zullen we een zeilregatta houden in de haven van 
Kaapstad, na al het culinaire genieten is het tijd voor actie! In kleine teams 
zal de regatta worden gehouden. Vanaf zee heeft u een prachtig uitzicht op 
Robbeneiland en de Tafelberg. Na deze zeilrace verwachten wij u op een 
afscheidslunch geheel in het teken van de zee. Omdat we nu toch midden 
Waterfront zijn, het winkelgebied van Kaapstad geven wij uw gasten nog 
een paar uur vrije tijd alvorens de limousines weer klaar staan om u naar 
de luchthaven van Kaapstad te brengen. Uw vliegtuig staat al voor u klaar 
om u business class naar Amsterdam te vliegen. 

Wat zult u nog “baie veel” aan Zuid-Afrika denken!  •

Wijnproeverij en lunch in Stellenbosch

Met trots presenteert Joop van den Ende Theaterproducties
in samenwerking met Disney Theatrical Productions de 
musical Tarzan®. Deze bijzondere productie is gebaseerd op 
het legendarische verhaal ‘Tarzan of the Apes’ van Edgar Rice 
Burroughs. Een adembenemend en aangrijpend avontuur over 
wilskracht, identiteit, vriendschap en liefde, met muziek van 
Phil Collins. De hoofdrollen worden vertolkt door niemand 
minder dan Chantal Janzen als Jane en Ron Link als Tarzan.

Nodig uw relaties als één van de eersten uit om samen de 
legende van Tarzan te beleven. Door hen deze unieke ervaring 
aan te bieden, kunt u ze op bijzondere wijze aan u binden. 
Speciaal voor groepen vanaf 10 personen heeft Joop van den 
Ende Theaterarrangementen rond Tarzan diverse, exclusieve 
arrange-menten ontwikkeld, zoals Groen & Puur  en Exclusief 
& Culinair in Le Cirque. Tot in de puntjes voor u verzorgd, zodat 
u nog jaren plezier heeft van één onvergetelijke avond.

U kunt al een volledig verzorgd arrangement 
rond Tarzan (vanaf 10 personen) reserveren 
vanaf € 149,- p.p.* Voor uw reservering 
of meer informatie: tel. 020 – 3052655 of 
www.theaterarrangementen.nl

Vanaf april 2007 
in het Fortis Circustheater Scheveningen 
Met in de hoofdrollen o.a. Chantal Janzen, Ron Link, Jeroen Phaff, Chaira Borderslee en Clayton Peroti

Zakelijk gegarandeerd goed uit.

*Genoemde prijzen zijn per persoon, exclusief verrekenbare BTW en gebaseerd op groepen vanaf 40 personen.
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Wat maakt dat een opdrachtgever een vaste relatie aangaat 
met een reclamebureau en een losse relatie heeft met het 

evenementenbureau? Engin Celikbas, directeur van reclamebureau 
KesselsKramer, en Frits Drijver, directeur van Brilman + Partners, geven 
hun mening. Frits Drijver: “KesselsKramer zit op een ander niveau in de 
organisatie dan ik. Ik vertegenwoordig één bepaald medium, heb verstand 
van evenementen, jullie bepalen de totale communicatiestrategie van een 
merk.” Engin Celikbas: “Reclamebureaus hebben een indruk van wat de 
klant wil, kennen de problemen die er spelen en weten wat er veranderd 
of versterkt moet worden aan het merk. Aan de hand daarvan en met de 
resultaten van de acties van het lopende jaar, gaan wij in september de 
plannen maken voor het volgende jaar.” Frits: “Evenementenbureaus 
worden regelmatig pas op het laatste moment ingeschakeld. Soms is daar 
een reden voor, bijvoorbeeld een verandering in de wetgeving waar een 
bedrijf op moet reageren en waar snel een campagne voor opgezet moet 
worden, dan is het prima. Maar er zijn ook opdrachtgevers die weten dat ze 

een aantal communicatiemomenten hebben per jaar waarbij evenementen 
georganiseerd worden en dan nog komt men acht weken van te voren aan 
met de opdracht. ‘De beslissing voor het evenement was nog niet genomen’, 
roepen ze dan, terwijl ze al tien jaar hetzelfde doen. Op zich is ad hoc 
een evenement organiseren niet zo erg, maar het gevolg is dat het bedrijf 
niet het product krijgt wat ze zouden willen hebben. Simpelweg omdat het 
ontzettend moeilijk is om zo kort van te voren een kwalitatief hoogwaardig 
evenement te organiseren. Denk hierbij vooral aan beschikbaarheid van 
bijvoorbeeld sprekers, entertainment of locaties.”

Evenementen zijn voor reclamebureaus geen vast 
onderdeel van de communicatiemix
Engin Celikbas: “Evenementen zijn voor ons inderdaad geen vast onderdeel, 
want zo werken we niet. We hebben geen enkele vooringenomenheid. 
Het maakt voor ons niet uit of de oplossing de ene keer een sticker is en 
de andere keer een evenement, een abri of tv commercial. We zoeken 
naar de beste oplossing voor het probleem en hoe die in te passen in de 
kerngedachte van het bedrijf. We kijken naar waar het merk voor staat, hoe 
het zich gedraagt. We hebben bewust geen trits dochterondernemingen. 
Als wij een internetdochter, een DMdochter of een evenementendochter 
zouden hebben, dan moet je die voeden. Nu zijn we totaal vrij en werken 

KesselsKramer en Brilman + Partners over de relatie tussen opdrachtgever, 
reclamebureau en evenementenbureau

Pitchen staat een 
langdurige relatie 
in de weg
Daar waar een opdrachtgever een vaste 
relatie heeft met zijn reclamebureau, schrijft 
hij voor ieder te organiseren evenement een 
nieuwe pitch uit. Met het reclamebureau 
wordt een budget opgesteld, evenals 
een planning voor het komende jaar. 
Evenementen daarentegen worden per 
keer gepland en budgetten zijn niet vooraf 
beschikbaar. Dit is een bijzondere situatie 
aangezien zowel het reclamebureau als het 
evenementenbureau zich bezig houden met 
communicatie voor de opdrachtgever.

we samen met de beste partijen die er zijn.” Frits: “Je kan het vergelijken 
met een evenementenbureau dat zelf een grote artiestenstal heeft, of veel 
locaties. Als jij Rene Froger op de bank hebt zitten die je iedere maand 
moet betalen, dan ga je hem vaak inzetten. Ongeacht of het past bij de 
oplossing.” Engin: “Door de verschillende mediatypen bij elkaar te brengen, 
wordt de kracht van de oplossing groter. Als je de oplossing alleen maar in 
tv had gezocht, dan heb je eigenlijk geen oplossing bedacht, maar alleen 
een pleister op de wonde. Op het moment dat je een kerngedachte hebt 
voor het merk, een definitie hebt hoe het merk zich zou moeten gaan 
gedragen, die laat uitwerken in alle disciplines die je nodig hebt, dan heb 
je een effectieve oplossing.”

Moet je als groenteboer bang zijn voor 
de slager? Als wij de slager zijn en hij de 
groenteboer, dan voegen we beiden 
toch iets toe aan het avondeten?

Bang voor full service evenementenbureau
Evenementenbureaus profileren zich meer en meer als full service bureaus 
en begeven zich daarmee in het vaarwater van de reclamebureaus. 
Andersom kunnen de reclamebureaus de taak van het evenementenbureau 
op zich nemen door evenementen zelf te gaan organiseren. Engin Celikbas: 
“Evenementenorganisatie is een vak apart, anders zouden we het zelf wel 
doen. Wanneer een evenement een onderdeel is van de gekozen campagne, 
werken we dus samen met een bureau. Op zo’n moment concurreren we 
op hetzelfde budget. Als je dan niet helemaal zuiver in je denken bent, zou 
je kunnen neigen naar zoveel mogelijk dingen voor jezelf houden omdat 
je dan meer winst kan halen uit je opdrachtgever. Ik opteer liever voor 
iets minder winst en een lange relatie met een opdrachtgever dan dat ik 
gedurende een paar jaar zoveel mogelijk geld eruit probeer te halen met 
de wetenschap dat ik bepaalde adviezen beter niet had kunnen geven. Wij 
gaan voor een klant goed helpen en een lange termijnrelatie maar niet 
handel drijven om de handel.” Frits: “Ik snap die angst ook niet helemaal. 
Als je in oplossingen en advies denkt, dan is het heel vreemd dat je als 
reclamebureau bang bent dat een of ander evenementenbureau je budget 
zal afpakken. Engin: “Moet je als groenteboer bang zijn voor de slager? Als 
wij de slager zijn en hij de groenteboer, dan voegen we beiden toch iets toe 
aan het avondeten? Natuurlijk heb je ook de supermarkt, het conglomeraat 
met alle smaken in het assortiment. Maar daar kun je je van afvragen of dat 
altijd beter is.”

Een zak geld op basis van een concept
Bedrijven waarbij merkbeleving en merkwaarde belangrijk zijn, investeren 
veel in hun communicatiestrategie. De lange termijnrelatie met het 
reclamebureau is er al, die met het evenementenbureau vaak niet. Frits 
Drijver: “Er is een aantal bedrijven dat heel sterk heeft dat elk evenement 
dat ze organiseren, of het nu intern of extern is, een merkbeleving moet zijn. 
Desondanks moet er telkens worden gepitched. Dat is eigenlijk heel raar, 
want juist om consistentie te creëren, moet je als opdrachtgever werken 
met partijen die je honderd procent snappen.” Engin: “Als je het drie keer 
goed hebt gedaan, dan lijkt het me raar dat je toch weer moet pitchen. Frits: 
“Een vaste partner weet alles van je merk, van wat je wil uitstralen. Je hebt 
altijd iets te melden en dus moet een evenement helemaal gestoeld zijn 
op je campagne. Het is dan raar dat je heel ad hoc iemand er bij haalt die 
helemaal niks af weet van je bedrijf, die je helemaal moet gaan briefen over 
wie je bent en wat je doet. En die je vooraf een grote zak geld geeft op basis 
van een concept op papier.” Engin: “Juist ervaring is belangrijk, >>

Engin Celikbas, 
directeur van reclamebureau KesselsKramer

Frits Drijver, 
directeur van Brilman + Partners
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daarmee koop je een stukje vertrouwen. Dat telkens opnieuw pitchen blijf 
ik vreemd vinden. Stel je stapt de kroeg in, bestelt vijf biertjes, proeft ze 
allemaal en alleen de lekkerste reken je af. En de volgende keer doe je het 
weer, zelfde kroeg, weer vijf biertjes, weer proeven en er eentje afrekenen. 
Zo gaat pitchen, maar probeer dat maar eens in de horeca. Dan lig je er 
zo uit.”

Het boek is altijd anders dan de film
Frits Drijver: “Bovendien denk ik dat de helft van de evenementen niet 
zo worden beleefd als ze op papier zijn gezet. Papier is geduldig. Ik kan 
fantastische concepten schrijven, dat je gierend de kamer uitrent en denkt: 
‘Jezus wat is dat cool’. Maar omdat het om live communicatie gaat zit je 
met een aantal belemmeringen, en dus zal het nooit zo uitpakken als in de 
beschrijving. Je zit met beleving. Elk medium richt zich op beleving, ook 
een schrijver. Het is zo als het boek en de film, ik kan een prachtig concept 
schrijven, maar als je het uitvoert is het toch altijd anders. Als je langer met 
elkaar samenwerkt, kan je een kwalitatief beter product leveren. Nog los 
van het feit dat je de campagnestrategie van het bedrijf kent, weet je welke 
mensen er werken en voor wie je het evenement organiseert. Daar speel 
ik op in bij de invulling van mijn concept. Dat is iets anders dan wanneer 
je voor een pitch een briefing krijgt van een half A4tje met de informatie: 
werknemers hebben MBO en HBO niveau, een stukje universitair en er is 
ook directie, de bitterballen doen het altijd goed, en vorig jaar deden we... 
Kennis van de organisatie maakt dat je goed kan aanvoelen en inspelen op 
de behoeftes die er zijn. Dat kost tijd. Dat kan niet in een briefinkje ‘ MBO/
HBO niveau, gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 45’, dat kan ik op nog 
duizenden bedrijven toepassen. Albert Heijn is een heel andere organisatie 
dan Dirk van den Broek, maar zo’n briefinkje kan je er zo overheen leggen. 
En toch zijn het hele andere bedrijven, werken er andere mensen en heerst 
er een ander gevoel hoe daar gewerkt wordt. Als dat niet zo was, waarom 
zouden die bedrijven dan zoveel moeite doen om een corporate identity 
gestalte te geven?” 

Maatwerk vraagt om kennis van de klant
Opdrachtgevers vragen een evenement op maat, precies passend bij de 
identiteit van het bedrijf, de medewerkers en de communicatiestrategie. 
Een evenement dat in principe pas echt goed ingevuld kan worden als 
het evenementenbureau kennis heeft van de opdrachtgever. Maar de kans 
om die kennis op te bouwen krijgen evenementenbureaus vaak niet. Is dit 
een gebrek aan vertrouwen bij de opdrachtgever of een zwaktebod van 
de evenementenbureaus? Reclamebureaus krijgen het wel voor elkaar. 
Frits Drijver: “Over evenementenorganisatie heeft iedereen een mening, 
het wordt niet als specialisme gezien. Je gaat niet met de timmerman in 
discussie over het aantal palen dat hij voor je fundering zal gebruiken, 
maar wel met het evenementenbureau over de invulling van je evenement. 
Aan de andere kant is het een breed medium en moet je je als bureau 
niet belangrijker maken dan je bent. Vergelijk het met de supermarkt 
die gewoon zijn krantje met aanbiedingen drukt met een streep door de 
prijs. Daar heb je geen duur reclamebureau voor nodig. Dat geldt voor 
ons ook. Je moet alleen evenementen organiseren voor opdrachtgevers 
op het moment dat je nodig bent. Als ik een opdrachtgever heb met een 
eigen interne evenementenafdeling, organiseren die uitstekend hun eigen 
corporate events. En op het moment dat er specials komen, vragen ze mij. 
Maar dan moet ik verder niet gaan strijden met zo’n interne afdeling voor 
de dingen die ze prima zelf kunnen. En soms blijft het gewoon vreemd, dan 
overweegt een bedrijf om of een eigen evenement te organiseren, of met de 
relaties naar een dinnershow te gaan. Mijn reactie is dan meteen ‘ga naar 
die dinnershow’, want als je als bedrijf zo’n afweging maakt, kan ik ze nooit 
meer uitleggen dat je met een evenement je eigen merk veel meer onder 
de aandacht brengt.” Engin  : “Ik vind het totale onzin om een evenement 
te organiseren dat geen enkele relatie heeft tot waar het bedrijf voor staat. 
Dat is een gemiste kans. Die korte termijnrelatie, de officemanager die het 
evenement organiseert en telkens zes, zeven partijen uitnodigt voor een 
pitch en op basis waarvan weet ik niet een keuze maakt, ik zou het niet 
accepteren als onze opdrachtgevers dat doen.” 

Hoewel het reclamebureau en het evenementenbureau zich beiden bezig 
houden met de communicatie van een opdrachtgever, lijkt deze zich nog 
niet te willen binden aan één evenementenbureau. 
Misschien ziet hij de organisatie ervan niet als specialisme of evenementen 
niet als onderdeel van de communicatiemix, duidelijk is dat evenementen 
een andere waarde voor de opdrachtgever hebben. •

Juist ervaring is belangrijk, daarmee 
koop je een stukje vertrouwen. 
Dat telkens opnieuw pitchen blijf ik 
vreemd vinden.
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H ouse of Sports, een sportmarketingbureau, biedt aan bedrijven 
vanuit SportsSpeakers.nl naast sportevenementen met een clinic of 

sportspreker, verschillende diensten op het gebied van sportmarketing. Zo 
vertegenwoordigen ze topatleten als Pieter van den Hoogenband, Michael 
Boogerd en Yuri van Gelder, en sportploegen als de TVM schaatsploeg. Ze 
adviseren bedrijven op het gebied van sportmarketing als onderdeel van de 
marketingcommunicatiemix en zijn aanbieder van verschillende soorten 
bordreclame tijdens live sportwedstrijden. 

Sporten en werken 
draait om doelen halen
Sport en het bedrijfsleven hebben veel overeenkomsten. Het draait om het 
stellen van targets, behalen van doelen en het werken in teamverband. 

Ralph van Baasbank, binnen House of Sports verantwoordelijk voor 
SportsSpeakers.nl: “Aan de hand van hun eigen ervaring kunnen (oud) 
sporters, commentatoren, coaches of trainers verbanden tussen de sport 
en een specifiek bedrijfsvraagstuk mooi duidelijk maken.” Ook zijn 
sportpersoonlijkheden in te zetten puur om te vertellen over hun passie, het 
mooiste moment in hun carrière of hun toekomstplannen. Van Baasbank: 
“In de vorm van een spreker is de sport een passief onderdeel van het 
evenement. Wil je meer actie, kies dan voor een sportclinic. Bedrijven 
zijn daar soms een beetje huiverig voor, zien zich nog niet met z’n allen 
zwetend op de fiets zitten of zijn bang een bepaalde sport niet te kunnen. 
Maar dat is juist wat het bijzonder maakt en waardoor de clinic dus zo’n 
impact heeft, je doet dingen die je niet dagelijks doet onder begeleiding 
van mensen die je niet dagelijks tegenkomt.” 

Een wedstrijdje tegen 
Pieter van den Hoogenband
Een clinic is anders dan een wedstrijd en dat maakt dat meer sporten 
geschikt zijn voor clinics dan men in eerste instantie zou denken. Van 
Baasbank: “Voor een schaatsclinic hoef je niet per se naar de schaatsbaan 
en een tennisclinic betekent niet een op een tennisles, maar kan juist heel 
goed met een grote groep gedaan worden. 
Bij een tennisclinic maak je in groepjes kennis met alle facetten van een 
tennistraining en oefen je onder leiding van Jacco Eltingh, Paul Haarhuis of 
Jan Siemerink de service, smash en volley. Er kan een competitie-element 
worden ingebouwd door met behulp van een snelheidsmeter te kijken wie 
de snelste service heeft. 
De techniek van op een baan rijden maakt baanwielrennen een interessante 
clinic. Alleen al het feit dat je fiets geen rem heeft, geeft het fietsen op 
een baan een andere dimensie. Met een veiligheidsinstructie en uitleg over 
hoeveel snelheid en hoe hoog je door de bochten moet, ga je met een groep 
de baan op. Van Baasbank: “Baanwielrennen is echt ontzettend intensief, 
na een uur ben je gesloopt. En die bochten maken het spannend, het geeft 
een geweldig gevoel om daar doorheen te knallen.”
Een andere manier van fietsen is het maken van een toertocht over het 
parcours van een belangrijke wielerwedstrijd. Van Baasbank: “Je fietst met 
de groep bijvoorbeeld een etappe uit de Tour de France de dag voordat de 
renners deze etappe rijden. De weg is afgezet, er zijn suppoosten die de 
weg wijzen en er is op bepaalde punten, bijvoorbeeld een colletje, een 
tijdmeting zodat er aan het einde ook een echte winnaar is. De dag erna 
blijf je natuurlijk kijken naar de Tour etappe.” 
Een clinic met Pieter van den Hoogenband kan een krachttraining zijn of 
gericht zijn op verschillende zwemtechnieken. Natuurlijk is een wedstrijd 
of estafette dan ook onderdeel van het programma. Van Baasbank: “Bij een 
zwemclinic organiseren we vaak een wedstrijdje tussen de deelnemers en 
Pieter van den Hoogenband waarbij de deelnemer één baan en Pieter twee 
banen af moet leggen. Vooraf denkt menig deelnemer dat het hem wel gaat 
lukken…” 

Schaatsen zonder ijs
Een schaatsclinic kan op de ijsbaan plaatsvinden, maar ook bij een bedrijf 
zelf, door gebruik te maken van de schaatsplank. Van Baasbank: “Barbara 
de Loor is sinds het begin van dit jaar het gezicht van cateringbedrijf 
Compass en verzorgt regelmatig een clinic voor Compass waarbij 
schaatsplanken worden gebruikt.” Compass verzorgt in vele ziekenhuizen, 
horecagelegenheden, scholen en (overheids)organisaties de catering en is 
bewust bezig met gezonde voeding. Het imago van de Loor sluit goed aan bij 
het gezonde dat Compass wil uitstralen. Wanneer een samenwerking tussen 
Compass en het bedrijf gestart wordt, wordt dit gedaan met een kick off in 
het personeelsrestaurant waarbij Barbara de Loor een schaatswedstrijdje 
aangaat met bijvoorbeeld de directie van het bedrijf. Onder begeleidende 
beelden van de winnende race van Barbara de Loor op de 1.000 meter op 
het WK in 2005 en het bevlogen commentaar van Mart Smeets  gaat de 

Een sportevenement brengt mensen samen

Schaatsen 
op sokken

Vanuit onze luie stoel kijken we graag naar sport. Van de 25 best bekeken tv-programma’s 
van 2006 waren er 24 sportwedstrijden en had slechts één programma, de Idols finale, niks 
met sport te maken. Passief een sport beleven doen we dus graag, maar juist door die 
belevenis gaat sport goed samen met zakelijke evenementen. Het heeft alle elementen in 
zich die je in een evenement wilt hebben: emotie, bijzondere prestaties, het samenbrengen 
van mensen en een belevenis. Sport integreren in een evenement kan bijvoorbeeld met 
een sportclinic of door een bekende sporter uit te nodigen als spreker.

directie de strijd aan met de Loor op de schaatsplanken. Van Baasbank: 
“Het leuke aan deze clinic is dat het het schaatsen naar het bedrijf brengt. 
Er komt geen ijs bij kijken, maar de sfeer van de ijsbaan is er, zeker door het 
commentaar van Mart Smeets, en het officiele startschot. Bovendien kan 
iedereen op deze manier zonder al teveel moeite (leren) schaatsen en kan 
de omgeving geheel naar wens van de klant worden ingericht . Daarnaast 
kunnen de echte fanatiekelingen de strijd aangaan met Wereldkampioen 
Barbara de Loor!”  •

Jan Siemerink geeft tijdens een tennisclinic uitleg over de verschillende technieken

Zwemmen onder begeleiding van Pieter van den Hoogenband

Na een korte uitleg over het ‘schaatsen’ op een schaatsplank en het startschot wordt er een 
echte wedstrijd 1000 meter geschaatst tegen Barbara de Loor

Onder begeleidende beelden van haar winnende race op de 1.000 meter op het WK in 2005, 
geeft Barbara de Loor uitleg over de “schaatsplank”

Onder leiding van Barbara de Loor schaatsen de directies 
van HP en Compass Group tegen elkaar op schaatsplanken, 
hiermee wordt het officiele startschot gegeven aan de 
onderlinge samenwerking.



Met de winter voor de deur is het in Ahoy Rotterdam nog nooit zo romantisch geweest. 

Een compleet baroktheater is er verrezen. Rood pluche en klatergoud voeren hier de 

boventoon. De nostalgie van vroeger gaat er hand in hand met heerlijke bruisende 

feesten. Een ambiance die echt weer eens iets anders biedt. Wellicht wilt u ook uw 

gasten, medewerkers of relaties eens verrassen.

Hartelijk welkom
De gasten worden hartelijk ontvangen op het schitterende 
Theater Plein voor het imposante Feest Theater, hier is 
uiteraard de rode loper al uitgerold. Klassieke taxi’s rijden 
Ahoy in en uit en brengen hun gasten tot vlak voor Het Feest 
Theater. Dat is nog eens romantisch!
Een prachtige fontein kan hier het middelpunt vormen. De 
sfeer is een beetje nostalgisch en de gearriveerde gasten zijn 
in spannende afwachting van wat er komen gaat.

De vermakelijke loges
Rond de dansvloer in Het Feest Theater zijn verschillende 
rode loges gecreëerd. Niet zomaar loges. Zij spelen, samen 
met uw gasten, een belangrijke rol in Het Feest Theater. 
Elke loge biedt zijn eigen invulling waardoor zij als het ware 
een feestje op zich vormen. Bijvoorbeeld een dineetje in het 
pikkedonker. Of een loge waarin een operazangeres bij u 
aan tafel de sterren van de hemel komt zingen. Of een loge 
helemaal in het rood/wit/blauw, speciaal voor het Hollandse 
levenslied. Of…

Bijzonder culinair genieten
De koks van Het Feest Theater houden van hun gasten. 
Dat is wel duidelijk als ze u royaal laten genieten van hun 
culinaire heerlijkheden. De klassieke keuken ontmoet hier 
de nieuwste snufjes op het gebied van koken. Heerlijk samen 
genieten maar!

Het kan allemaal in Het Feest Theater. Een theater vol 
verrassingen, met de sfeer en allure van vroeger en de 
bruisende veelzijdigheid van vandaag. Een theater waar je 
als gast niet op je gereserveerde stoel zit maar waarin je 
rondstruint en je eigen feest beleeft samen met je partner, 
collega’s en andere gasten. Dat is Het Feest Theater!

Arjan van Dijk Groep • 0162 587500 • info@arjanvandijk.nl • www.arjanvandijk.nl

Het Feest Theater

Het theater waarin niets is wat het lijkt

Meer informatie
Het Feest Theater is een nieuw concept van de Arjan van 
Dijk Groep. Het vindt plaats van 7 december 2007 tot 13 
januari 2008 in Ahoy Rotterdam. Het is een raamwerk dat 
helemaal toegespitst kan worden op uw wensen. Het biedt 
veel verrassende, zelf in te vullen elementen, zodat elke gast 
een bijzondere avond beleeft!
Het Feest Theater is bijzonder geschikt voor gezelschappen 
vanaf 750 gasten. Voor groepen vanaf 350 gasten zijn er 
speciale mogelijkheden. Een veelzijdig evenement met veel 
mogelijkheden voor eigen elementen van de gastheer. Meer 
informatie vindt u op www.hetfeesttheater.nl. Natuurlijk 
kunt u ook contact opnemen met de Arjan van Dijk Groep 
via 0162-587500. 
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Licht en ruimte in het Muziekgebouw
Op de kop van de Oostelijke Handelskade ligt het Muziekgebouw aan ’t IJ, dat sinds juni 2005 geopend is. Het hart van het gebouw wordt gevormd door 
de grote zaal, een multifunctionele zaal met 725 zit- of 1500 staanplaatsen. De akoestiek, verlichting en flexibiliteit maken deze zaal bijzonder. De zaal 
is ontworpen en gebouwd vanuit het oogpunt van de akoestiek; alle wanden zijn voorzien van verlichting waarvan de kleur aangepast kan worden aan de 
sfeer van het concert; en de flexibiliteit zit in beweging, het plafond, de wanden en de vloer zijn allen verstelbaar. Naast dat de vloer in hoogte verstelbaar 
is, kunnen ook alle stoelen uit de grote zaal verwijderd worden. Mechteld Wolff, commercial events manager : “Na een concert hebben we ongeveer een 
uur nodig om de vloer op gelijke hoogte te brengen, alle stoelen eruit te halen en de zaal in te richten voor een diner of feest. Wanneer de gasten dan weer 
terugkomen is de reactie eigenlijk altijd verbazing, dat dit kan in een concertzaal.” De kleine zaal biedt ruimte aan honderd zitplaatsen en wordt voornamelijk 
gebruikt voor vergaderingen en presentaties. Beide foyers worden gebruikt voor recepties en borrels. Het Muziekgebouw is anders dan anders, door de glazen 
gevel is het een open en lichte locatie. Met vanuit alle foyers een prachtig uitzicht over Amsterdam en het IJ, waar de vele bootjes en boten voorbij varen, zoals 
ook de immens grote cruiseschepen die afmeren bij de Passengers Terminal Amsterdam. 

Cruiseterminal in hartje Amsterdam
De Passengers Terminal Amsterdam (PTA) wordt gekenmerkt door het golvende dak en het vele glas. Linda Kint, sales & pr manager : “De architectuur van 
de PTA is bijzonder, al valt dat een beetje in het niet sinds er twee grote gebouwen naast ons gebouwd zijn. Toch verrast het gebouw de mensen: waar 
vroeger de mensen verrast waren door de grootte van het gebouw van buitenaf, zijn ze nu bij binnenkomst verbaasd over de ruimte die het biedt.”
Aan de 600 meter lange kade van de Passengers Terminal Amsterdam zullen in 2007 ruim 70 cruiseschepen afmeren. De PTA is naast cruiseterminal ook een 
evenementenlocatie, voor een congres, vergadering, feest, diner of beurs. Beurzen worden in de PTA vooral georganiseerd vanwege de aanwezigheid van 
voldoende daglicht. Linda Kint: “In bijvoorbeeld de Jaarbeurs in Utrecht sta je de hele dag in het donker. Hier heb je daglicht, en uitzicht, we merken dat dat 
zeer wordt gewaardeerd.” Congressen en vergaderingen worden regelmatig in samenwerking met Martinair en Movenpick georganiseerd.   >>

Zeven serieuze evenementenlocaties op één vierkante kilometer

De aantrekkingskracht 
van het

Sinds het eind van de negentiende eeuw bepalen pakhuizen langs de Oostelijke Handelskade 
het beeld. Met het vertrek van de havenactiviteiten naar het Westelijk Havengebied en de 
start van het IJ-oeverproject is daar verandering in gekomen. Er is een mix ontstaan van de 
bestaande pakhuizen en nieuwe gebouwen zoals het Muziekgebouw aan het IJ, de Passengers 
Terminal Amsterdam en het Mövenpick Hotel, waar kade en water een belangrijke plaats in 
nemen. Deze vernieuwing heeft verschillende interessante evenementenlocaties opgeleverd.

IJ
Op de kop van de Oostelijke Handelskade ligt het 
Muziekgebouw aan ’t IJ, dat sinds juni 2005 geopend is.

Het hart van het gebouw wordt gevormd door de grote zaal, een 
multifunctionele zaal met 725 zit- of 1500 staanplaatsen. De akoestiek, 

verlichting en flexibiliteit maken deze zaal bijzonder.

De kleine zaal biedt ruimte aan honderd zitplaatsen en wordt 
voornamelijk gebruikt voor vergaderingen en presentaties.

De Passengers Terminal Amsterdam (PTA) wordt gekenmerkt 
door het golvende dak en het vele glas.
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Mövenpick Hotel
Ingeklemd tussen het Muziekgebouw en de PTA ligt het Mövenpick hotel, modern en met een eigen identiteit. Het hotel is onderdeel van de Zwiterse 
holding Mövenpick die ook zijn eigen restaurants en delicatessenmerk heeft. Velen zullen Mövenpick in eerste instantie kennen van het ijs, terwijl de ijsjes 
niet langer onderdeel uitmaken van de holding. 
Hotels in het centrum van Amsterdam zijn vaak oude karakteristieke gebouwen met idem inrichting, terwijl Mövenpick een nieuw en modern hotel is en 
dicht bij het centraal station en centrum ligt. Ingmar Slooothaak, director of sales and marketing: “Dit hotel is onderdeel van een keten met 60 hotels over 
de hele wereld, maar heeft toch zijn eigen sfeer. Er is een Mövenpick lijn, maar het is niet zo dat ieder Mövenpick hotel identiek is. Er wordt rekening 
gehouden met de locatie waar het hotel staat.”

Grachtenpanden in hotelkamer
Mövenpick heeft 408 kamers gelegen op de vijfde tot en met twintigste verdieping, waardoor je vanuit iedere hotelkamer een prachtig uitzicht hebt over 
het IJ of over de stad. Wat naast het uitzicht en de stijlvolle inrichting opvalt, is de panoramafoto van Amsterdamse grachtenpanden aan de muur. Het hotel 
beschikt over vijftien congreszalen van verschillende afmeting. Er is bovendien een directe verbinding met de passengers terminal, wat de mogelijkheden 
vergroot. Wanneer beide locaties worden gebruikt, verzorgt Mövenpick de complete catering. Het gehele hotel is rookvrij. Ingmar: “We hadden meer 
negatieve reacties verwacht, maar niemand lijkt er echt moeite mee te hebben. In het begin waren we een beetje bang dat we hierdoor bepaalde 
evenementen zouden mislopen, maar dat is tot nu toe één keer gebeurd.” Ook alle kamers zijn rookvrij en op roken in de kamers staat een boete van €150, 
een vrij hoog bedrag, maar het wordt in zijn geheel geschonken aan de vereniging onderzoek naar kinderkanker.

Maar er is meer aan het IJ
Zo heeft de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) op 7 juli haar Centrale Bibliotheek geopend op het Oosterdokseiland, een opening die live te volgen 
was op onder meer Second Life, want ook daar heeft de OBA een vestiging. Naast de voorzieningen die je van een bibliotheek zou verwachten, heeft de 
OBA ook een eigen theater en een aantal zalen geschikt voor kleinere meetings en congressen. 

Scheepshistorie in The Factory
In een van de monumentale fabriekshallen waar Stork Wärtsila scheeps-
motoren bouwde is sinds 1999 The Factory gevestigd. Het gebouw heeft de industriële nalatenschap omarmd en dat is onder meer terug te vinden in de 
uitgelichte buizenwand van de BAD Theaterzaal, het handelsmerk van de Factory in een zaal geschikt voor ruim duizend personen. Gezien de historie van 
het pand is The Factory natuurlijk bereikbaar via het water: aan de achterzijde van de ADP entreezaal ligt een zeventig meter lange kade. 

De Zwijger
Rijksmonument Pakhuis de Zwijger is van oorsprong een koelhuis voor bederfelijke producten, tegenwoordig een locatie voor onder meer festivals, 
evenementen, presentaties, voorstellingen, exposities en conferenties. Het pakhuis is voornamelijk bekend van de verkeersbrug die dwars door het gebouw 
loopt en het Java-eiland met de hoofdstad verbindt. Die samenkomst van wegen is het symbool voor dat wat het pakhuis wil zijn: een kruispunt van traditie 
en moderniteit, ontmoetingsplaats van culturen en generaties, smeltpunt van disciplines en gedachten, trefpunt van plannen en praktijk.

Lloyd Hotel
Het Lloyd Hotel: een gebouw uit 1921, met eten en slapen van één tot vijf sterren. Meer dan 50 kunstenaars en designers hebben de kamers ingericht, 
waarbij geldt hoe meer sterren, hoe groter de kamer. Ook bijzonder aan het Lloyd is de Culturele Ambassade: makelaar in contacten, initiator van events, 
culturele gids, en interdisciplinaire gastheer, zoals het Lloyd zelf zegt.  •

Hotels in het centrum van Amsterdam zijn vaak oude karakteristieke gebouwen met 
idem inrichting, terwijl Mövenpick een nieuw en modern hotel is en dicht bij het 
centraal station en centrum ligt.

Mövenpick heeft 408 kamers gelegen op de vijfde tot en met twintigste verdieping, 
waardoor je vanuit iedere hotelkamer een prachtig uitzicht hebt over het IJ of over de stad.

Ontspannen in de sauna van het Mövenpick Hotel

De PTA is naast cruiseterminal ook een evenementenlocatie, 

voor een congres, vergadering, feest, diner of beurs.

Bijzondere nieuwe locaties en de ligging aan het water, vlakbij het centrum en 
het centraal station, dat is de kracht van het IJ.
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De 3- en 4- sterren hotels van de Fletcher Hotel Group zijn gelegen op de 

mooiste plekjes in Nederland. Het zijn stuk voor stuk hotels met hun eigen 

speciale kenmerken en charme. De hotels lenen zich uitstekend voor uw

 zakelijke bijeenkomsten, vergaderingen, seminars, trainingen, recepties,

 incentives en vele andere evenementen. Dankzij onze “tailor made” 

service krijgt u precies wat u verwacht.

Na een lange dag vergaderen kunt u heerlijk tot rust komen. Onder het 

genot van een hapje en een drankje kunt u in de gezellige bar of lounge de 

dag evalueren. Daarnaast kunt u een ontspannende wandeling maken in 

de omliggende natuur of een balletje slaan op de nabij gelegen golfbaan. 

WWW.FLETCHER.NL/ZAKELI JK
Voor meer informatie bel +31 (0)347 - 329 092 of mail zakelijk@fl etcher.nl

De Zakelijke voordelen 
voor u op een rij:

• Professionele presentatieapparatuur

• Voortreffelijke catering

• Toegewijd personeel

• Een sfeervolle ambiance

• (Draadloos) Internet

• Comfortabel overnachten

• Uitstekende bereikbaarheid

• Mooie locaties

• Scherpe prijzen

Succesvol zakendoen OP één van onze TOPLOCATIES!



Voor bijzonder vormgegeven kwaliteitscatering

belt u 030 284 91 91.

www.grandcatering.nl

uw evenement
met smaak

Grand Catering
verbindt
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Wouter Bos liet zichzelf een paar jaar geleden eens ontvallen dat hij 
vreselijk aan het ‘verjanpeteren’ was. Hij raakte steeds meer verstrikt 

in het produceren van nietszeggende zinnen en gebruikte daar deze originele 
omschrijving voor. Verjanpeteren is alweer uit ons taalgebruik verdwenen, 
maar dat mensen en merken nieuwe woorden kunnen opleveren, weten we 
allemaal. We sonjabakkeren ons volslank, lezen in de krant over de opmars 
van breezerseks en googlen ons een slag in de rondte. 

Geen taalverloedering
‘Merken worden woorden’ heet het nieuwe boek van taalpublicist en 
neerlandicus Ton den Boon, die liever over “taalontwikkelingen” spreekt 
dan over “taalverloedering”. Den Boon verbaast zich op een prettige 
manier over woorden als ‘barbieroze’ en ‘weigerambtenaar’, die los zijn 
gekomen van hun etymologische oorsprong en functioneel in onze taal 
worden toegepast. In zijn boek motiveert hij dat woorden die algemeen 
gangbaar zijn en door journalisten veel worden gebruikt, uiteindelijk in het 
woordenboek terechtkomen.

Sonjabakkeraars en sas-dagen
Neologismen (nieuwe woorden) kunnen extra betekenis geven en de 
context plotseling veel duidelijker maken. Den Boon legt uit: “Afvallen is 
veel te algemeen. Je specificeert dat.” Hoe we dat doen, wordt bepaald 
door de tijdgeest. Lang geleden gingen we atkinsonnen als we een paar 
kilo kwijt wilden raken, daarna werd het montignaccen. Die woorden zijn 

al lang weer uit de mode. Nederland is tegenwoordig massaal aan het 
sonjabakkeren. Den Boon heeft zelfs een afgeleide van dit woord ontdekt: 
“Ze lassen een dag in de week in waarop ze even niet sonjabakkeren. Dat 
is de sas-dag: schijt aan Sonja.”

Aspirine weer merknaam
Niet alle merken zijn blij met de nieuwe betekenis die aan hun merknaam 
wordt gegeven. Dat elk bronwatertje ‘spa’ wordt genoemd, is nog tot daar aan 
toe, maar Google zal uit alle macht haar lucratieve bedrijfsnaam proberen te 
beschermen zodat anderen er niet mee aan de haal gaan. En het exclusieve 
merk Luxaflex is not amused dat alle horizontale zonwering luxaflex wordt 
genoemd. Andersom kan ook. Aspirine werd in 1897 uitgevonden, in 1899 
als merknaam gedeponeerd en begin twintigste eeuw in het woordenboek 
opgenomen als soortnaam voor een pijnstiller. Daar veranderde een hele 
eeuw weinig aan, totdat het middel ook tegen darmkanker en hartinfarcten 
bleek te werken, een nieuwe betekenis kreeg en weer merknaam werd.  •

Dit is een fragment uit de radio uitzending ‘De Marktveroveraars’ van woensdag 13 

juni 2007. De Marktveroveraars, het marketingprogramma van Nederland op BNR 

Nieuwsradio. Een platform waarin topmarketeers, smaakmakers en opinieleiders in 

Nederland over actuele marketing-onderwerpen discussiëren. Iedere woensdagavond 

van 8 tot half 9, met herhalingen op zaterdag (21.00 uur) en zondag (21.30 uur). 

U kunt eerdere uitzendingen naluisteren via de digitale audiobestanden 

“www.vodw.com/index.php?id=37” \t “_self” op onze website.

Googlen en 
breezerseksen: 
merken worden 
woorden
Gaan we breezerseksen of tomtommend naar Enschede? Breezer en Tomtom konden 
nooit vermoeden dat hun merknamen ooit tot dit soort creatieve taaloplossingen zouden 
leiden. Publicist Ton den Boon liet zich inspireren door de snelle taalveranderingen en 
schreef er een leuk boekje over: Merken worden woorden. In Marktveroveraars prikkelt hij 
onze fantasie. Over barbieroze weigerambtenaren in de gegooglificeerde samenleving.
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Daar waar in Nederland bedrijven veel aandacht 
besteden aan hun bedrijfsuitje, zijn werknemers in Duitsland 
en België al tevreden als ze met hun collega’s een biertje 
kunnen drinken. In Frankrijk willen bedrijven nog wel eens 
iets actiefs gaan doen met hun medewerkers, maar in 
Nederland is het bij bedrijven doorgedrongen dat je 
personeel niet alleen met salaris vasthoudt. Een leuk 
personeelsuitje is ook belangrijk om personeel te binden, 
vertelt Erik Kroon, directeur van SOS Sport&Events. 

Met als basisidee sportief vergaderen begon Erik 
Kroon ruim tien jaar geleden met de organisatie 
van vergaderbreaks op de Veluwe. Tegenwoordig 
organiseert SOS zo’n 900 evenementen per jaar, 
variërend van quad rijden en helikopterdroppings 
tot Mini-Cooper- en solextours. Het voordeel van 
vergaderen op de Veluwe, met vergaderbreak 
natuurlijk, volgens Kroon: “Belangrijke beslis-
singen vragen om de juiste sfeer. De heisessie is 
niet voor niets een term in vergaderland. Het is de 
omgeving die zorgt dat mensen veranderen. Vaak 
komen de mensen heel gestresst aan en zijn ze 
de eerste twee uur stil en kort af. Daarna zie je ze 
geleidelijk aan ontdooien. Als je in een zakelijke 
omgeving bent, blijft het gesprek beperkt tot de 
zakelijke issues, nu vraag je aan iemand: wie 

ben je, hoe ziet jouw leven eruit, wat vind je van 
bepaalde zaken? Daarnaast leer je je collega’s 
tijdens de activiteiten op een andere manier 
kennen. De mensen worden vaak baldadiger, het 
kind komt weer in ze naar boven. En dat komt de 
onderlinge sfeer ten goede.”

Nieuw concept de lucht in
Ondanks dat klanten bij SOS Sports&Events een 
enorme keuze hebben uit evenementen blijft 
Kroon constant bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe concepten. Het nieuwste arrangement 
van SOS Sport&Events, Fly & Drive, is origineel. 
Kroon: “Je krijgt de stuurknuppel in handen en 
mag echt zelf gaan vliegen. We organiseren 
dit evenement vanuit vliegveld Teuge, waar de 

mensen in de hangar worden ontvangen en de 
briefing volgt. Dan stappen ze samen met twee 
collega’s in een echte Cessna, razen over de 
startbaan, en vliegen. Tijdens de vlucht voeren 
ze een navigatieproef uit. Een van de deelnemers 
stuurt en een ander zorgt voor de navigatie. 
Wanneer de juiste route wordt gevlogen, vindt de 
derde collega de benodigde aanwijzingen op de 
grond.” Na een mooie vlucht en veilige landing 
staat aan het eind van de landingsbaan een Mini 
Cooper, tandem of mountainbike al klaar. Elk team 
ontvangt een routekaart of GPS om vervolgens 
te navigeren naar volgende punten, ergens 
op de Veluwe. Op de route zijn verschillende 
opdrachten uitgezet waar ieder team zoveel 
mogelijk punten moet scoren om winnaar van de 

Het nieuwste evenement van SOS Sport&Events

Fly sky high 
in een Cessna dag te kunnen worden. Kroon: “De keuze voor 

het soort opdrachten is aan de klant, denk aan 
spectaculair quadrijden, lastige breinbrekers of 
een schietonderdeel als handboog- kruisboog-,
luchtbuks-, of kleiduivenschieten. Extra leuk 
is het om tijdens het evenement een typetje 
als Mr Bean op bezoek te krijgen.” Ook een 
spetterend feest als slotstuk van de dag behoort 
tot de mogelijkheden. “Onze kracht is dat we 
heel goed luisteren naar onze doelgroep en hun 
doelstellingen. Aan de hand daarvan bepalen wij 
activiteiten en de locatie. Op deze manier zijn 
arrangementen geheel naar de wens van de klant 
in te vullen en kunnen hun producten zelfs in ons 
programma geïntegreerd worden.” •

Na een enerverende vlucht is het tijd voor een ontspannen 
tocht met klassieke Mini Coopers

Mensen worden in de hangar ontvangen waar 
de briefing volgt, ...

...dan stappen ze samen met twee collega’s in 
een echte Cessna,...

...razen over de startbaan, en vliegen.
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De opmars 
van N-SIGN
Eventbureaus streven naar een langdurige relatie met 
opdrachtgevers. Slechts een handjevol bureaus slaagt 
daar daadwerkelijk in. N-Sign is een van die positieve 
uitzonderingen. Het is de afgelopen paar jaar bezig met een 
opvallende opmars. Hun geheim? “Ze blijven investeren in 
een relatie”, zoals een van hun opdrachtgevers het zegt.

Van het een komt het ander. Zo laat de snelle opmars van N-Sign zich 
het best verklaren. “Ze werden me aanbevolen”, zegt Walter Torfs, 

director internal communications van Fortis. Torfs is verantwoordelijk voor 
de interne communicatie binnen Fortis, de financiële dienstverlener met 
vestigingen in meer dan vijftig landen. “In eerste instantie stond ik sceptisch 
tegenover het inschakelen van een bureau. Ik had zoiets van: hebben we 
ze wel nodig? Nu ben ik hun grootste fan. Zij zijn werkelijk de regisseurs 
van de events, zodat wij ons kunnen concentreren op de inhoud.” Bij 
winkelketen t for Telecom ging het niet anders: “We zijn via een relatie in 
contact gekomen met N-Sign. Het eerste event is goed bevallen en daarna 
is de samenwerking steeds hechter geworden”, zegt operations director 
Joep van den Biggelaar. “Ze voelen precies aan wat we willen.” Of neem 
uitzendorganisatie Manpower. “Ik ben trouw als iets kwalitatief goed is”, 
stelt Hans Leentjes, algemeen directeur van Manpower Nederland. “Vanaf 
de allereerste briefing zijn ze in staat gebleken heel goed de vertaalslag te 
maken van wat ik wil naar een creatief concept.” Nog een laatste voorbeeld: 
de NS. “We werken intensief samen”, zegt Irma Timmerman, manager 
communicatie bij het bedrijfsonderdeel NS Poort. “Ik heb het gevoel dat 
ik als opdrachtgever tijdens een event nergens op hoef te letten. Ze zijn 
bovendien in staat mee te denken over de inhoud en die inhoud te vertalen 
naar live communicatie.”

Oprechte interesse
Het scala aan events dat N-Sign voor deze 
opdrachtgevers organiseert, is opvallend breed. Bij Fortis 
gaat het om events waar kennisoverdracht centraal staat, 
gecombineerd met social programs. Bij t for Telecom zijn het 
vooral personeelsfeesten. Bij Manpower staat interne motivatie 
en cultuurverandering centraal in langlopende campagnes waarbij 
naast events ook print en internet een belangrijke rol spelen en bij 
NS lopen de events uiteen van personeelsfeesten en familiedagen tot 
informatieve directiebijeenkomsten en recruitmentdagen. Opvallende 
overeenkomst tussen al deze klanten: N-Sign slaagt erin op het juiste 
niveau van het bedrijf binnen te komen, maakt met een creatief concept 
en vlekkeloze uitvoering indruk met een eerste event en krijgt vervolgens 
steeds meer vertrouwen van de opdrachtgever in de vervolgopdrachten. 
Het succes van N-Sign is het succes van Sinclair Simons en Patrick Mulder, 
die samen met hun medewerkers N-Sign maken tot wat het is. “We geloven 
in partnership, in wederzijds commitment, in een oprechte interesse in onze 
opdrachtgevers”, zegt Mulder. Simons corrigeert: “Wacht even. Moet je dat 
zo wel zeggen? Het klopt wel, maar het zijn van die holle frasen.” Mulder: 
“Het is lastig onze passie, onze drive, onder woorden te brengen. Elk event 
moet passen in het gedachtegoed van de opdrachtgever.   >>
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Walter Torfs van Fortis, Joep van den Biggelaar 
van t for Telecom, Hans Leentjes van Manpower Nederland en 
Irma Timmerman van NS Poort over de samenwerking met hun bureau. Fotobijschrift bij deze foto

Hans Leentjes, 
algemeen directeur 
van Manpower Nederland: 
“Ik ben trouw als iets goed is.”

Het succes van N-Sign is het succes van Patrick Mulder (l) en Sinclair Simons (r), 
die samen met hun medewerkers N-Sign maken tot wat het is.



46   augustus2007   eventviewXL

Opdrachtgevers aan het woord

eventviewXL   augustus2007   47

Een geslaagd event is alleen mogelijk als je goed in de gaten hebt wat de 
doelgroep moet voelen, of snappen, of beleven. Je moet ook weten hoe 
je mensen ergens bij kunt betrekken, welke middelen daarvoor het beste 
kunnen worden ingezet. We krijgen een kick als dat lukt.” Simons: “Het 
gaat om creativiteit en uitvoering, om aandacht voor de grote lijn én voor 
details. Je moet meer doen dan alleen een goed concept schrijven en dat vlot 
presenteren. Je moet het waarmaken in de uitvoering.” Mulder: “Een aantal 
bedrijven maakt een reusachtige ontwikkeling door. Het is fantastisch daarbij 
betrokken te zijn. Ik denk dat de intensiteit en betrokkenheid waarmee we 
aan een project werken het verschil maken.”

Proactief zijn
Dat laatste wordt beaamd door de opdrachtgevers. “Het persoonlijke 
contact is heel belangrijk”, zegt bijvoorbeeld Van den Biggelaar (t for 
Telecom). “Dat merk je doordat ze de doelgroep precies aanvoelen. Ze 
hebben nu vijf of zes keer een personeelsfeest voor ons gedaan en nooit was 
er sprake van een standaardconcept. Iedere keer weer zijn de medewerkers 
enthousiast. Ook voor onze incentivecampagne hebben we dit jaar voor 
N-Sign gekozen, al waren we in eerste instantie met een incentivebureau 
in zee gegaan. Die kwamen uiteindelijk met te veel standaarddingen aan. 
N-Sign kan zich beter inleven in ons bedrijf. We hebben de ervaring dat ze 

Alle betrokkenen zijn het eens: 
Een langdurige relatie kan voordelen bieden, 
maar je moet blijven pitchen om 
elkaar scherp te houden.

Walter Torfs, director internal communications van Fortis: 
“In eerste instantie stond sceptisch tegenover het inschakelen van 
een bureau. Nu ben ik hun grootste fan.”

het gewoon goed doen. De events zijn tot in detail uitgewerkt en zij weten 
wie we zijn.” “De kwaliteit van N-Sign zit in de aandacht voor details en in 
het proactief zijn” meent Torfs (Fortis). “Ze voelen dingen aan. Ze kennen 
ons en onze gebruiken. Bovendien zijn het realisten. Ze nemen nooit meer 
hooi op hun vork dan ze aankunnen.” Timmerman (NS) vindt: “Ze willen 
weten wat de échte vraag is van de klant. Het gaat altijd om meedenken. 
Het is nooit: u vraagt, wij draaien. Dat vind ik goed.” Leentjes (Manpower) 
zegt het zo: “Ze blijven investeren in een relatie. Ze komen zelf met nieuwe 
ideeën. Ze kunnen goed luisteren en geven mij de ruimte om mijn eigen 
inbreng te combineren met hun creativiteit.”

Alert blijven
Ondanks alle lovende woorden van de opdrachtgevers, zijn deze zich ook 
bewust van de risico’s van een langdurige samenwerking met één bureau. 
“Je loopt het gevaar dat een van beide partijen lui wordt. We moeten zelf 
alert blijven en ook N-Sign scherp houden. Daarom blijven we pitchen. De 
samenwerking mag geen automatisme worden”, vindt Van den Biggelaar. 
“Zolang ze mij het gevoel geven dat ik een goede prijs/kwaliteit verhouding 

heb, zal ik niet zo snel pitchen“, stelt Leentjes. “De chemie moet blijven. Ik 
wil als klant serieus genomen worden en ik moet het idee houden dat ze vol 
energie aan mijn events werken.” Fortis werkt niet uitsluitend met N-Sign 
en schakelt ook regelmatig andere bureaus in. Torfs: “N-Sign heeft wel mijn 
voorkeur. Ik hoop op een langdurige samenwerking. Je moet voorkomen 
dat je op den duur steeds in dezelfde formats denkt. Maar tot nu toe gaat 
het erg goed. Ze komen steeds met nieuwe dingen.” Datzelfde voorbehoud 
maakt ook Timmerman: “Zolang ze onze wensen goed weten te vertalen 
en steeds vernieuwend zijn, streef ik naar een langdurige samenwerking.” 
Bij N-Sign hebben ze alle begrip voor het pitchen. “Het is prima dat 
bedrijven meerdere plannen aanvragen. Het is aan ons scherp en 
creatief en ook qua prijs marktconform te blijven. Juist omdat er door 
bedrijven verschillende offertes worden aangevraagd, krijgen wij 
omgekeerd de kans voor bedrijven te werken waar we niet eerder 
voor hebben gewerkt”, zegt Mulder. Trouwe klanten zijn hem 
alles waard, maar dat maakt nieuwe klanten niet minder 
welkom. En wie weet, misschien volgt uit het een dan 
weer het ander.  •



S•V•P• SFEERBEHEER
ZAKELIJKE EVENEMENTEN EN BEDRIJFSADVIEZEN

Wij zijn pas echt tevreden over een evenement als het heeft verwonderd!

RIJKSSTRAATWEG 31A 

1396 JD BAAMBRUGGE 

 T:+31(0)294 29 07 60

INFO@SVP SFEERBEHEER.NL

WWW.SVP SFEERBEHEER.NL

Wij werken met veel plezier voor o.a.: 3M, ACNielsen, Atlas Copco, Audi, BBNed, BP Castrol, Canyon, 

Delta Lloyd, Eigen Haard, Ericsson, Fortis, Getronics PinkRoccade, GE Healthcare, HagaZiekenhuis, 

Heijmans, Heinz, HAK, Honig, Hooge Huys, ING, ISS, Kone, KPMG, Kusters Engineering, Microsoft, NVPC, 

Pecoma, Pon, PricewaterhouseCoopers, Radio538, Royal Haskoning, Seat, Skoda, Stibbe, Strukton, Shell, 

Trinicom, TNT, Volkswagen, Vluchtelingenwerk, VU Rechten, Xbox360.

Sportorganisatiebureau All Season Sports, Tel. 0252-620010  
Fax 0252-620307, E-mail info@allseasonsports.nl, www.allseasonsports.nl

Creatief, full-service, maatwerk, allround... eigenlijk is 

alles mogelijk. Wij organiseren o.a. Adventure/Survival, 

Sport- en Speldagen, Boerengolf, Teambuilding, 

Kinder opvangdagen, Sterrenslag, Trainingsdagen, 

IJszeskampen, IJsfestijnen, Zeskamp, Waterfestijndagen, 

Schoolsportdagen, GPS-tochten, Highland games, 

Schilderen, Beach events, Treasure hunt, Wintersport...

Wij garanderen een 

pro fessionele, veilige en 

milieu vriendelijke 

manier van werken.

Lid van Vebon, 

IDEA en Waarborg 
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MERK JE OP ZO’N DAG!
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Wanneer u voor een exclusief diner aanschuift, zal Chef-kok Peter Deemter 
u culinair verwennen met zijn Proeverij: een gastronomische verrassing 
bestaande uit 11 gerechten. Maar ook in Bar-Bistro Rubens geniet u in een 
informele ambiance van heerlijke grill gerechten of een drankje bij de open 
haard. En wilt u blijven overnachten, dan zijn er 78 unieke kamers en suites 
voorzien van hedendaags comfort en faciliteiten, gedecoreerd in Hollands 
Hindeloopen of Engelse Tudor Rose stijl.

Carlton Ambassador  •  Sophialaan 2  •  2514 JP  Den Haag

www.carlton.nl/ambassador

CARLTON AMBASSADOR 

Luxe ‘verstopt’ in het groene hart van Den Haag!

Bij het organiseren van uw zakelijke 
bijeenkomsten komt heel wat kijken. 
Het Carlton Ambassador team staat u 
graag terzijde en zal er alles aan doen 
om uw bijeenkomst tot een geslaagde 
dag te maken. Naast de exclusieve 
ambiance en de persoonlijke service 
die het hotel biedt, beschikt het hotel 
over drie prachtige conferentieruimtes 
waardoor het Carlton Ambassador zich 
uitstekend leent voor al uw trainin-
gen, vergaderingen, presentaties, 
directiediners en recepties. 

De fijne decoraties en de elegante 
kroonluchters van de Governor en 
Senator zalen, zorgen voor een eigen, 
bijzondere atmosfeer. De Ambassador 
Club heeft een intieme ambiance, 
waardoor de zaal zeer geschikt is voor 
een receptie of besloten diner. Elke 
ruimte is voorzien van daglicht en 
draadloos internet. Onze Conference 
& Event Coördinator zal u tijdens de 
gehele organisatie van uw bijeen-
komst begeleiden en u helpen met 
een originele invulling van de dag.

In het rustige Mesdagkwartier ligt aan de statige Sophialaan het 
Carlton Ambassador. Een parel aan de rand van het centrum van 
diplomatenstad Den Haag en omgeven door veel groen. 
Een ideale plaats voor een zakelijke of diplomatieke ontmoeting.

Laat daarom de organisatie van uw bijeenkomst aan het Carlton 
Ambassador Team over. Dat is hoe dan ook goed zaken doen!

Carlton Beach  •  Gevers Deynootweg 201  •  2586 HZ  Den Haag

www.carlton.nl/beach

Aan het einde van de boulevard ligt tussen de duinen het Carlton Beach, met 183 hotelkamers, 6 multifunctionele 
vergaderruimtes, 2 restaurants en een Health Centre. De vergaderruimtes zijn praktisch ingericht, met oog voor detail en als 
pronkstuk de Carlton Suite; op grote hoogte vergaderen met een uitzicht over zee, het strand en de duinen…

Direct voor het hotel, op het strand, staat de Carlton Beachclub. Een ‘buiten’gewone locatie, met een uitgestrekt terras, relaxte 
zonnebedden én een uitzicht dat nooit verveelt!
Beide locaties zijn de ideale plaats voor het organiseren van inspirerende evenementen. Van zomerse borrels tot spetterende 
bedrijfsfeesten, van culinaire workshops tot sportieve activiteiten op het strand of zelfs op de Noordzee.

Via een vast contactpersoon in het hotel, waarmee u alle zaken tot in details kunt bespreken, wordt uw complete evenement 
georganiseerd. Op de dag zelf staat onze medewerker van de Service Desk de gehele dag voor u klaar, zodat uw dag tot in de 
puntjes wordt verzorgd. Hierdoor kunt u zich concentreren op wat voor u belangrijk is; een inspirerende dag aan zee met een 
maximaal resultaat!

Carlton Events organiseert uw evenement van A tot Z. Een begrip op de zakelijke markt, want niet meer weg te denken zijn 
succesvolle evenementen als de Beach Barbecue, Classic Car rally, Sanjo vechtvliegeren, Sushi clinic en het volleybaltoernooi. 
De uitdaging is om én in te spelen op de behoefte van de gast én verrassend te zijn. Dit kan alleen door goed te luisteren naar 
de opdrachtgever en een tailor made voorstel te maken. Hierin ligt de kracht van Carlton Events; door jarenlange ervaring 
in het organiseren van diverse evenementen hebben wij de expertise om ieder evenement van 2 tot 2000 personen tot in de 
puntjes te verzorgen.

Om onze gasten ieder jaar te blijven plezieren en nieuwe mogelijkheden te bieden, zijn er dit zomerseizoen een aantal 
culinaire uitbreidingen gedaan in de Carlton Beachclub. Wat dacht u van Surf & Turf – een combinatie van malse ossenhaas en 
verse kreeft- of een Plateau Fruits de Mer met luxe schaal en schelpdieren. Alle gerechten kunnen uiteraard begeleid worden 
met een glas sprankelende champagne of een koel glas rosé wijn.

Ook in het hotel worden aanpassingen gedaan om aan de wensen van de gast tegemoet te komen. Deze zomer opent een 
geheel vernieuwd restaurant de deuren, de Beach Brasserie, waar dineren een beleving is. Smaak, geur en kleur in combinatie 
met een schitterend uitzicht op zee zorgen voor een onvergetelijke ervaring.

Carlton Beach, dé ideale locatie voor uw evenement of bijeenkomst!

CARLTON BEACH

Alleen al vanwege het uitzicht!

Vergaderen aan zee in een ontspannen sfeer? Op het mooiste plekje van Scheveningen 
gaan business en pleasure samen.
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Voor de organisatie van het evenement werkt 
Robeco samen met Xsaga. Xsaga, geleid 

door de ondernemers Henk Koenders en Patrick 
Roubroeks, bestaat als bureau zes jaar. Iets dat je 
gezien de omvang van de portefeuille misschien 
niet zou zeggen, maar het mag Ajax, Audi, Coca 
Cola, Brand bier, NOC*NSF en IKON-Wilde 
Ganzen tot haar klanten rekenen. Roubroeks 
is vanaf het begin bij het bedrijf betrokken. Hij 
verdiende zijn sporen bij de NOS en IDTV, in de 
productie van mega-evenementen als de opening 
van EURO 2000. De heren hebben de filosofie 
van Xsaga vervat in ‘staging brands’. Roubroeks: 
“’Stage’ betekent natuurlijk ‘podium’, letterlijk 
en figuurlijk. Wij creëren podia voor merken en 
regisseren hun verhalen en optredens. Concreet 
zijn we gericht op het bedenken en produceren van 
die projecten, op het terrein van eventmarketing, 
entertainment- en relatiemarketing, sponsoring 
en ‘brand activation’. 

Klassieke opera ontmoet musical
Op 30 juni organiseerde Xsaga het openings-
concert Carmen meets Carmen van de Robeco 
Zomerconcerten 2007, waarin de klassieke 
opera de musical ontmoet. Roubroeks: “De 

Zomerconcerten bestaan bijna twintig jaar, 
en ze zijn een echt instituut, trekken bijna 
100.000 mensen per jaar. Voor het publiek zijn 
‘Robeco’ en ‘Concertgebouw’ een ondeelbare 
eenheid. De opdracht was om dat fenomeen 
te revitaliseren met behoud van alles wat er 
goed en krachtig en waardevol aan was. De 
Zomerconcerten zijn nog altijd erg populair. De 
combinatie van hoge kwaliteit met lage prijzen 
én een ‘zomers’, ongedwongen karakter werkt 
nog altijd voortreffelijk. In veel landen zou 
zo’n festival echt de gebeurtenis van het jaar 
zijn. Maar die revitalisering was echt nodig. De 
concerten begonnen gewoon te vanzelfsprekend 
te worden. Nieuwe programmering, nieuwe 
gezichten op het podium, et cetera, had daar 
niet genoeg verandering in kunnen brengen. Dat 
is dan een grote uitdaging. Robeco is een brug 
tussen de wereld van professionele beleggers en 
‘beleggend Nederland’, tussen de ‘top’ van de 
financiële wereld en de ‘gewone’ Nederlandse 
belegger. Die cross-over komt terug in de Robeco 
Zomerconcerten, waar de wereld van hoogwaardige 
muziek wordt verbonden met het brede publiek –
in een context van kwaliteit (het Concertgebouw), 
altijd op een stijlvolle manier.”

De kernwaarden van Robeco
“In het corporate communicatieprogramma van 
Robeco staan merkwaarden als ‘vakkundig’, 
‘innovatief’, ‘bevlogen’, ‘ambitieus’, en ‘inter-
nationaal’ centraal. De context van het Concert-
gebouw is toch altijd een tikje behoudend, een 
tikje ‘hoge cultuur’. Wij moesten dus zorgen dat 
die revitalisering niet alleen plaatsvond, maar 
ook dat die vernieuwend was, en leidt tot grotere 
herkenning, hogere waardering, meer bezoekers, 
meer media-aandacht - enzovoorts. Dus zoek je 
naar een evenement dat dynamiek in zich draagt, 
en plezier in wat je doet, maar dat ook waarden 
op niveau kan uitdragen, een onomstreden 
autoriteit, een onomstreden imago. 

Xsaga realiseert vernieuwing in de Robeco Zomerconcerten

Carmen, de musical,
ontmoet 
Carmen, de opera

De Robeco Zomerconcerten: al bijna twee decennia een belangrijk evenement in de zomer, 
met jaarlijks 95 duizend bezoekers, een laagdrempelige programmering en aantrekkelijke 
prijs om een breder publiek te interesseren voor een concertbezoek. De laatste jaren zijn de 
Zomerconcerten naar een hoger plan getrokken en is voor het tweede jaar de opening op 
televisie uitgezonden.

De combinatie van hoge kwaliteit met lage prijzen 
én een ‘zomers’, ongedwongen karakter werkt nog 
altijd voortreffelijk

>>

Op 30 juni organiseerde Xsaga het openingsconcert Carmen meets Carmen van de 
Robeco Zomerconcerten 2007, waarin de klassieke opera de musical ontmoet.
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Daar past klassieke muziek bij, alleen al vanwege 
de combinatie van ijzeren discipline én grote 
passie bij de artiesten, de musici. Maar dat was 
nog niet alles. Robeco had ook behoefte aan een 
platform om top-relaties te kunnen ontvangen - de 
gewone Zomeravondconcerten waren daarvoor 
ontoereikend. Klanten, relaties, medewerkers, 
ministers, leden van het koninklijk huis - maar 
ook ‘het publiek’, en de pers. En dan wilde 
Robeco ook nog een evenement waardoor de 
zichtbaarheid op televisie kon worden vergroot.”

Spanningsveld tussen ’hoge’ en ‘lage’ 
cultuur
Roubroeks: “Voor een merk als Robeco is de brug 
tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur zeker uitdagend 
en vernieuwend. Dan moet je een spanningsveld 
creëren dat ook écht een spanningsveld is. De 
waarde die Robeco vooral wilde uitdragen was 
‘bevlogenheid’. Dat was ondervertegenwoordig 
bij alle stakeholders, en dat wilden wij op alle 
niveaus laten terugkomen. In 2006 was dat 
voetbal: het openingsconcert viel op de avond 
van de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië. 
Die wedstrijd werd live uitgezonden, in de 
grote zaal van het Concertgebouw (!), en daarna 
gevolgd door een concert met Carel Kraayenhof, 
Sexteto Canyengue, de Amsterdam Sinfonietta, 
Vivaldi, Piazolla, een tangodanspaar buiten op 
het Museumplein, enzovoorts – waarmee een 
ontmoeting tussen twee landen en twee culturen 
op allerlei niveaus tot stand kwam. Die verbinding 
tussen een muziekminnend en een voetbalminnend 
publiek was uniek. Dat hoor je vaak, ‘uniek’, maar 
dit was het ook echt. En daarbij was de impact 
groot: zaal uitverkocht, trots versterkt, uitstekende 
pay-off in corporate Nederland, hospitality zonder 
weerga én een openingsfeest van nationale allure 
live op AVRO-tv.”

Resultaten Robeco 
Zomerconcerten 

Resultaten 2006
De mediaopbrengst bedroeg in 2006 
omgerekend ruim 550.000 euro. Hiermee 
overschreed de opbrengst ruim de kosten.

Resultaten 2007
52 inhoudelijke krantenartikelen
12 inhoudelijke online artikelen
8 maal radio aandacht
3 artiesten op televisie met een 
 inhoudelijk verhaal
2 maal aandacht in andere 
 televisieprogramma’s
7 dagen 12 maal per dag uitzending 
 tv-promo intern motivatieprogramma 
 resulteerde in 2500 reacties op acties
2000 genodigden waarmee de zaal ruim 
 van te voren uitverkocht was
1e tv uitzending:
 aantal kijkers: 232.000
 marktaandeel: 5.3
 kijkdichtheid: 1.6
er staan nog herhalingen in de planning op 
zowel nationale als regionale televisiezenders

Een bijzondere ontmoeting als 
leidraad
“We zijn verder gegaan door een element vast 
te houden: ‘de bijzondere ontmoeting’. En 
met je evenement het begin van de zomer een 
bijzondere kick-off te geven, liefst zo breed 
mogelijk uitgemeten in de media. De ontmoeting 
2007 was Broadway meets Concertgebouw, 
‘Carmen’ de musical meets ‘Carmen’ de opera, 
John Ewbank meets Georges Bizet. Je kiest 
Carmen omdat ook dat een echt spanningsveld is 
- een vurige Spaanse, die mannen om haar vinger 
windt en in het ongeluk stort. Passie, hartstocht 
en jaloezie maken het tot een universeel en 
‘klassiek’ verhaal. De personages uit de opera 
ontmoeten de personages uit de musical, beiden 
met verschillende interpretaties en andere stijlen, 
maar altijd met dezelfde hartstocht. En het succes 
was zo mogelijk nog groter dan vorig jaar. Live 
op TV, het halve kabinet in de zaal, een prinselijk 
paar aanwezig. Superperformance in de zaal, 
super exposure daarbuiten.”

De toegevoegde waarde van Xsaga
“Er ontstaan ideeën die Robeco gewoon zelf 
niet had kunnen bedenken. Bovendien konden 
wij ze het vertrouwen geven dat die ideeën ook 
echt uitvoerbaar waren én bij zouden dragen 
aan de communicatiedoelstellingen. Dan krijg 
je vleugels. Je hebt drie maanden, het moet ‘in 
één keer goed’; dan is het van belang dat je open 
communiceert, dat je flegmatisch en professioneel 
in je productie staat maar ook dat je weet vast te 
houden aan je creativiteit. En natuurlijk: strakke 
projectplanning, binnen je budget blijven, weinig 
missers. Xsaga heeft de ervaring in de productie 
van dit soort events ook echt. Willem-Alexander 
en Maxima in ArenA, het concert op de Dam 
voor de Koningin, dat zijn samenwerkingen met 

partijen met allerlei uiteenlopende belangen 
- media, TV, productiemaatschappijen, lokale 
autoriteiten, vergunningen, rechthebbenden, 
infrastructuur, logistiek, kunstenaars, zangers, 
dansers en artiesten. Als je vanuit die opgave in 
staat bent een event te bedenken en succesvol uit 
te voeren waardoor zo’n instituut als de Robeco 
Zomerconcerten nieuw leven wordt ingeblazen, 
en waarmee meteen grote presentie in de 
massamedia wordt gerealiseerd, zónder ook maar 
iets van de oorspronkelijke waarde aan te tasten, 
ja, dan heb je iets bereikt waar elke marketeer 
naar streeft: je plaatst het merk weer springlevend 
midden in het publiek en zet het als het ware op 
een podium.”  •

PINO is een door het VNC Erkend 

Congresorganisatiebureau.

EVENEMENTEN & CONGRESSEN

Postbus 13038, 3507 LA Utrecht

Nicolaasweg 142, 3581 VL Utrecht

Tel. 030 275 96 26

Fax 030 275 96 27

info@pino.nl 

www.pino.nl

S&Sation Black & White in one night: 

medewerkersfeest in oude treinloods 

met spectaculair decor, diner, shows en 

live muziek van Trijntje Oosterhuis.

Congres Adformatie Groep: 

Fusion2006, creatieve zuurstof 

voor 600  marketing- en 

communicatieprofessionals.

Ernst & Young:  

groots openen van nieuw 

hoofdkantoor met het thema 

Panta Rhei.

Congressen Ministerie van 

Binnenlandse Zaken:

300 gemeenteambtenaren effi ciënt 

congresseren over belangrijke 

regelgeving.

U bent uniek. Uw bedrijf is uniek. Al uw gasten zijn uniek. 

Daarom is gastvrijheid bij PINO altijd de rode draad en zetten 

we graag de puntjes op de i. We nemen de zorgen rond een 

evenement uit handen, we weten wat origineel en creatief is 

en we hanteren een werkwijze zonder verrassingen.

Elk evenement is een evenement op maat. Daarom nemen 

we graag de tijd om naar uw wensen en ideeën te luisteren. 

Wanneer schikt het u?

Pino_HighProfileNEW_ad_A3.indd   1 18-06-2007   20:15:32

Voor het publiek zijn ‘Robeco’ en ‘Concertgebouw’ 
een ondeelbare eenheid.



LocatieLocatie     Tekst: Anja Geldermans | Foto’s: Rotterdam Marketing

56   augustus2007   eventviewXL eventviewXL   augustus2007   57

E en kleine dertig mensen hadden zich 
opgegeven voor de ‘studiedag’ voor event 

planners van Rotterdam Marketing op 24 mei. 
Deze dag werd speciaal georganiseerd voor 
mensen uit de architectuur- en bouwwereld om 
kennis te maken met de diversiteit van Rotterdam 
als bestemming voor zakelijke evenementen. 
Om 9 uur ‘s morgens werden we met koffie en 
petit fours ontvangen op de achtste verdieping 
van het Groothandelsgebouw. Vervolgens kregen 
we in hetzelfde gebouw op de begane grond een 
digitale rondleiding door het nieuwe centraal 
station. Dat wordt spectaculair en over een 
paar jaar reizen we in iets meer dan 2 uur van 
Rotterdam naar Parijs!

Een studiedag een evenement
Tijdens de dag bezochten we per voet en bus 
acht heel verschillende locaties, waarbij iedereen 
inspiratie opdeed. De ene locatie was perfect 
geschikt voor een personeelsfeest (zoals Off-
corso), en de andere locatie voor een congres (de 
Citrusveiling) of een bijeenkomst met klanten (de 
duurdere hotels). Bijzonder was, dat de dag zelf 
ook een geslaagd evenement was. Het programma 
verliep in rap tempo, nergens bleef het gezelschap 
langer dan een half uur. Alleen voor de heerlijke 
lunch in Kasteel Spangen werd uitgebreid de tijd 
genomen, zoals het hoort. Het ietwat onwennige 
gezelschap was aan het eind van de dag dan ook 
veranderd in één grote, gezellige club. Na de 
borrel in het Golden Tulip nam iedereen met een 
goed gevoel afscheid van elkaar én van de stad. 
Met het idee om er heel snel weer terug te keren. 
Van Rotterdam ga je houden!    >>

Een studiedag voor event managers

In Rotterdam 
gebeurt ‘t!

Als je zoek bent naar een omgeving die inspireert, 
energie geeft en je het gevoel geeft dat je midden in de 

wereld staat, is Rotterdam the place to be. Rotterdam 
Marketing organiseert regelmatig studiedagen, waarbij de 

medewerkers event managers langs bijzondere plekken 
in de havenstad loodsen. Geen lange verhalen, de 

bijzondere omgeving spreekt voor zich.

Rotterdam Marketing
Het belangrijkste doel van Rotterdam 
Marketing is meer toeristen en zakelijke 
bezoekers te verleiden om naar Rotterdam 
te komen en het imago van de stad op het 
gebied van het vrijetijdsaanbod en zakelijk 
toeristische aanbod te verbeteren. Door 
beleidsadvisering, informatievoorziening, 
serviceverlening en product- en activi
teitenontwikkeling, maar ook door het 
bevorderen van samenwerking met en 
tussen partners op het terrein van zakelijk 
en recreatief toerisme wordt getracht dit 
te bereiken. U kunt Rotterdam Marketing 
met allerlei vragen benaderen, variërend 
van vragen over locaties tot parkeren 
en uitgaansmogelijkheden. Verder 
bemiddelt Rotterdam Marketing bij 
rondleidingen en boekt hotels in en rond 
Rotterdam. 
010 – 2051500
contact@rotterdam-marketing.nl

6	Ondanks zijn omvang, ademt het hotel door zijn 
 prachtige inrichting toch een intieme sfeer

5	Off-corso, een alternatieve concertzaal beschikt over de nieuwste audiovisuele 
 apparatuur, waardoor deze locatie ook heel geschikt is voor bedrijfsevents
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Grandcafé / restaurant Engels 
Engels is gevestigd in het Groothandelsgebouw, 
pal naast het Centraal Station. Het Groothandels-
gebouw is na de oorlog met behulp van 
de Marshall-gelden gebouwd en voor veel 
Rotterdammers hét symbool van de wederopbouw. 
U kunt uw evenement organiseren beneden in het 
grandcafé, dat nog de (sjieke) jaren ’50 ademt, 
maar ook in een van de andere 35 (!) zalen van 
het monumentale gebouw. Bovendien zijn in 
2005 rondom de balzaal de dakterrassen op de 
achtste etage in hun oude glorie hersteld. Vanuit 
het Theater Kriterion heb je een prachtig ‘venster 
op Rotterdam’.
www.engels.nl  

The Westin Rotterdam
Tegenover het Centraal Station ligt het Westin 
Rotterdam. Dit vijfsterren hotel beschikt over 231 
luxe kamers, waarvan twee speciale ‘sportkamers’ 
(met loopband / of hometrainer). Het hotel is via 
een loopbrug verbonden met het congres- en 
concertgebouw De Doelen. De locatie kan tot 
1850 gasten ontvangen. Ondanks zijn omvang, 
ademt het hotel door zijn prachtige inrichting 
toch een intieme sfeer.
www.westin.com/rotterdam

Off-corso
Een alternatieve concertzaal, gevestigd in de oude 
Corso-bioscoop. Off-Corso Creative Platform is 
in 2001 opgezet door een aantal jonge, onderne-
mende Rotterdammers. Off-Corso organiseert vaak 
tentoonstellingen voor jonge kunstenaars en hippe 
uitgaansavonden. Maar doordat de zaal beschikt 
over de nieuwste audiovisuele apparatuur is deze 
locatie ook heel geschikt voor bedrijfsevents. Nog 
een voordeel: iedereen voelt zich hier direct thuis.
www.off-corso.nl

Brasserie Kasteel Spangen
Dit restaurant is gevestigd in het stadion van 
Nederlands oudste voetbalclub: Sparta Rotterdam. 
Het oude hoofdgebouw van bruine baksteen 
met twee torenvormige erkers stond leeg na de 
ingebruikname van de nieuwe hoofdtribune. In het 
oude kasteel zit nu een prachtige brasserie. Ook de 
Ridderzaal is onlangs gerenoveerd, waardoor er in 
totaal 400 mensen kunnen worden ontvangen. De 
omgeving ademt voetbal, maar ook als je niet van 
voetbal houdt, is het hier genieten van het eten, 
de moderne inrichting en de ambiance. Als er 
niet wordt gevoetbald, heeft Kasteel Spangen de 
beschikking over 850 gratis parkeerplaatsen.
www.kasteelspangen.nl

“Rotterdam doet er alles aan om de stad te promoten en heeft ook een 
burgemeester die lekker te keer gaat en snel kan schakelen. Rotterdam is 
dynamisch én down to earth. Geen praatjes, maar doen. Dat past wel bij ons.”
Ton van Leeuwen, projectmanager marketing communicatie Itho bv

De Rotterdamse Citrusveiling
Het oude veilinggebouw, dat  ligt in het 
havengebied tussen Schiedam en Rotterdam, is 
nog helemaal in jaren ’50 stijl en biedt plaats 
aan zo’n 400 mensen. Het gebouw behoort tot 
de zogenaamde ‘nieuwe monumenten’. Uw 
bezoek zit overigens niet op harde klapstoeltjes, 
maar op leren kussens. In samenwerking met 
cateringbedrijf PEC kan het gebouw worden 
omgetoverd tot een perfecte evenementenlocatie. 
Vooral heel geschikt voor studiedagen!
www.pec-catering.nl

Brug van Unilever
Niet te boeken als locatie, wel heel bijzonder om 
te zien: het nieuwe hoofdkantoor van Unilever 
is boven de – nog steeds in gebruik zijnde 
– 75 jaar oude margarinefabriek gebouwd. De 
eerste verdieping van het gebouw, dat geheel 
is opgetrokken uit glas en staal, ligt 25 meter 
boven de grond. Slimme manier van dubbel 
grondgebruik! 

Golden Tulip Rotterdam Centre
Het Golden Tulip ligt aan het water, aan de voet 
van de Erasmusbrug. Vanuit de verschillende zalen 
en hotelkamers kun je genieten van het uitzicht 
over de maas en de skyline van Rotterdam. Het 
hotel heeft 263 comfortabele sfeervolle modern 
ingerichte kamers en verschillende vergader-, 
congres- en feestfaciliteiten tot 300 personen. 
Verder beschikt het hotel over een restaurant aan 
het water en een Panoramabar.
www.goldentuliphotelinntel.com 

De stad in!
Uiteraard heeft Rotterdam prachtige locaties voor 
evenementen. Maar als u met uw gezelschap 
Rotterdam bezoekt, blijft u natuurlijk niet de hele 
dag binnen! Zo zullen uw gasten een bezoek 
aan de Kunsthal, het Boijmans Van Beuningen 
of het Westelijk Handelsterrein zeker waarderen. 
Rotterdam Marketing brengt regelmatig gidsjes uit 
met informatie over cultuur, attracties, winkelen 
en uitgaan in Rotterdam. Via www.rotterdam.info 
kunt u zich bovendien abonneren op de 
tweewekelijkse Rotterdam Nieuwsbrief, zodat u 
altijd op de hoogte bent van de laatste exposities, 
concerten en feesten. Via dezelfde website 
kunt u zich  daarnaast abonneren op de MICE 
nieuwsbrief. Deze komt 4 keer per jaar uit bevat 
nieuws op het gebied van zakelijke evenementen 
in Rotterdam.  •

Een greep uit de bijzondere locaties in Rotterdam:

Rotterdam Welcome Card 
Als u een evenement plant in de stad, 
geef u gasten dan ook een Rotterdam 
Welcome Card. De kaart kost € 5, - en biedt 
meer dan € 150,- voordeel bij de leukste 
attracties, musea, winkels, restaurants en 
clubs in Rotterdam! Inclusief een kaart 
van Rotterdam. Een leuke give-away!

Rotterdam Marketing organiseert jaarlijks 
acht studiedagen voor allerlei soorten 
doelgroepen (bv. creatieve sector, 
overheid, financieel-economisch e.a.) 
Meer informatie over deze dagen kunt u 
verkrijgen bij Rotterdam Marketing, Hans 
Sittrop, T 010 – 2051500.

Grandcafé / restaurant Engels is gevestigd in het 
Groothandelsgebouw, pal naast het Centraal Station

Het Golden Tulip beschikt over een Panoramabar die 
uitkijkt over het water

Het Golden Tulip ligt aan het water, aan de voet van de Erasmusbrug. 
Vanuit de verschillende zalen en hotelkamers kun je genieten van het 
uitzicht over de maas en de skyline van Rotterdam
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Segmentatie als middel om klantverloop aan te pakken
Acquisitiekosten zijn vaak vele malen hoger dan kosten voor behoud van 
klanten. Businesscases gebaseerd op lange terugverdientijden van gemaakte 
investeringen noodzaken organisaties om actief en gericht aan klantbehoud 
te doen. Het effect van klantverloop dan wel klantbehoud is ook aanzienlijk, 
zoals een kleine rekensom leert. Stel dat een bedrijf 500.000 klanten heeft. 
Jaarlijks is het klantverlies zo’n 20 procent. De gemiddelde klant levert 150 
euro per jaar op. Aan dit klantverloop loopt het bedrijf zo’n 15 miljoen euro 
mis. Het reduceren van het klantverlies tot 8 procent resulteert dan in een 
extra omzet van 9 miljoen euro.

Welke klanten?
De vraag is hoe kunnen organisaties effectief klantbehoud realiseren. Twee 
zaken moeten daarbij helder zijn: Welke klanten zijn opzeggevoelig en 
waarom? Welke klanten wil ik graag behouden en welke juist niet?
De crux is dat een belangrijk deel van de benodigde kennis om deze 
antwoorden te vinden al impliciet binnen organisaties aanwezig is. De 
klantgegevens en de analyses daarvan zijn de sleutel voor succes.

Profiel van opzegklanten
Om bij de eerste vraag te beginnen. Organisaties kennen hun klanten beter 
dan zij realiseren. Veel informatie over hun klanten wordt reeds opgebouwd 
bij de registratie van persoonlijke gegevens, klantcontacten, klachten, 
campagnes, transacties en dergelijke. Door deze gegevens te combineren 
en te analyseren wordt klantkennis opgebouwd. Met behulp van klantkennis 
zijn organisaties in staat om een specifiek profiel van opzegklanten te 
maken. Hiermee wordt vastgesteld op basis van welke kenmerken reeds 
opgezegde klanten zich onderscheiden van bestaande klanten en wat de 
achterliggende opzegredenen zijn. Voorbeelden van onderscheidende 
kenmerken zijn: het aantal en soort klantcontacten, klachten, product/
dienstafname, opzegredenen, duur van de relatie, duur van contracten. 
Maar ook leeftijd, geslacht, woonplaats zijn onderscheidende kenmerken 
waarop opzeggers zich kunnen onderscheiden. Natuurlijk registreren 
organisaties niet alles van hun klanten. Puur omdat dit niet noodzakelijk 
is voor de bedrijfsvoering. Buiten de organisatie zijn echter nog tal van 
rijke bronnen, die klanten een uitgebreider profiel kunnen geven en juist 
belangrijk zijn bij het identificeren van opzeggevoelige klanten. Denk 
hierbij aan demografische gegevens, zoals welstand, gezinsfase, urbanisatie 
of lifestyle-gegevens, zoals hobby’s en interesses, mediavoorkeur en 
woonsituatie. Ook de inzet van gericht marktonderzoek geeft organisaties 
de mogelijkheid om hun klantbeeld te verrijken. Wel moet daarbij de 
mogelijkheid bestaan om deze gegevens te extrapoleren naar alle klanten. 
Het gaat erom om het profiel van opzeggende klanten scherp in beeld 
te krijgen met behulp van gegevens die je voor alle klanten beschikbaar 
hebt. Hiermee zijn organisaties in staat om niet alleen opzegredenen te 
achterhalen, maar ook toekomstige opzeggers in kaart te brengen. 

Waarde van opzeggevoelige klanten
De tweede vraag die beantwoord dient te worden is ‘hoe belangrijk is een 
klant voor mij en hoeveel heb ik er voor over om die klant te behouden?’ 
Organisaties benaderen klantverloop vaak als een generiek probleem. 
Klantverliescijfers worden vaak uitgedrukt in het aantal klanten dat de 
relatie beëindigt ten opzichte van het totaal aantal klanten in een bepaalde 
periode. Echter, klanten verschillen in de waarde die zij vertegenwoordigen 
voor een organisatie. Een jaarlijks klantverloop van 20% lijkt zorgwekkend, 
maar wanneer dit plaatsvindt binnen de groep meest waardevolle klanten, 
moet een organisatie zich echt zorgen gaan maken. Andersom, wanneer 
dit alleen voor verliesgevende klanten geldt, is er niet veel aan de hand 
en leidt het klantverloop zelfs tot meer rendement. Met andere woorden: 
segmentatie naar waarden is het middel om klantverloop goed te kunnen 
beoordelen en effectief te kunnen aanpakken.

Effectief klantbehoud
Door de opzegkansen van klanten te koppelen aan hun waarde kan een 
rangschikking worden gemaakt in de prioriteit die wordt gegeven om 
klanten te behouden. Het wordt voor organisaties zichtbaar hoe schaarse 
middelen het meest effectief kunnen worden ingezet, wat het profiel is 
van opzeggevoelige klanten, wat de belangrijkste opzegredenen zijn en 
hoe daar het beste op kan worden ingespeeld. Het gaat niet alleen over 
behouden van klanten. Het begint in feite al bij de werving van nieuwe 
klanten. Als organisaties in staat zijn om bestaande klanten te differentiëren 
naar opzegkans en waarde, dan is het ook mogelijk dit toe te passen bij 
de nieuwe klanten. Bij werving gaat het dan juist om klanten, die niet 
opzeggevoelig zijn en potentieel veel waarde vertegenwoordigen. Hierbij 
gelden dezelfde methodieken en hetzelfde eindresultaat: minder opzeggers 
en meer rendement voor de organisatie.

In de praktijk
Een grote telecomaanbieder zag zo’n 20 procent van nieuw geworven klanten 
na één jaar verdwijnen. De belangrijkste opzegredenen waren het toesteltype 
en de contractduur. Door heel gericht een winback-actie te richten op de 
meest waardevolle en opzeggevoelige klanten, zijn zij in staat gebleken om de 
50% van de opzeggers te behouden en het rendement te vergroten. Nog een 
aansprekend voorbeeld. Een uitgever besteedt veel marketingeuro’s aan het 
werven van nieuwe abonnees, van wie velen helaas na één abonnementsjaar 
weer afhaakten. Door op zoek te gaan naar potentieel waardevolle klanten met 
een hoge lifetime value werd de gemiddelde abonnementsduur verdubbeld 
en zijn return-on-investments verhoogd. •

Reacties op dit artikel 
Wij je reageren op dit artikel of wil je gedachten wisselen over dit thema? Neem dan 

contact op met VODW Marketing, Patrick Ruijs 

pruijs@vodw.com of bel (033) 432 64 45

Van klantverloop naar 
klantbehoud
Binnen steeds meer organisaties ontstaat het besef dat de focus op klantbehoud meer oplevert dan het continu 
werven van nieuwe klanten. Cijfers spreken voor zich. In sectoren als retail en telecom zijn klantverliespercentages 
(ofwel churn) van 20 tot 40% heel normaal. Simpele rekensommen leren ons dan ook dat voor een gezonde groei 
van de business de achterdeur dichthouden meer oplevert dan een grote voordeur. De vraag is hoe organisaties 
effectief klantbehoud kunnen realiseren.
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voornaamste pijlers. Dit koken met authentieke 
(seizoens)producten wint terrein. Het zijn geen 
nieuwe producten die op tafel gezet worden, 
maar door terug te gaan naar de bron, naar pure 
en authentieke ingrediënten ontstaat een andere 
kijk op hetzelfde eten, namelijk eerlijk. 
Het tweede voorbeeld is moleculair koken; koken 
bij een temperatuur van minus 196 graden Celsius. 
Dit koken met stikstof is een uitvinding van de 
Franse moleculair gastronoom dr. Hervé This en 
wordt steeds vaker in keukens toegepast. Hervé 
ontdekte in zijn ‘laboratorium’ dat hij gerechten 
met stikstof kon veranderen van vorm en kleur. 
Hoewel nog slechts in een paar restaurants te 
beproeven, zal de moleculaire gastronomie 
hier niet lang meer op zich laten wachten. Het 
zijn kortom dezelfde gerechten alleen in een 
ander jasje dankzij vernieuwende chemische 
bereidingsprocessen van de ingrediënten.

Hoewel moleculair koken een spectaculaire 
uitvinding lijkt te zijn, wordt hier, net als bij 
Slow Food niets anders toegepast dan een andere 
blik. Een andere toepassing die er voor zorgt dat 
consumenten anders gaan kijken naar hetzelfde 
product. Het zorgt voor een veranderende 
beleving van, in dit geval, eten. Nu zijn er nog 
veel meer ontwikkelingen gaande die van invloed 
zijn op de beleving van eten. Het zal niemand 
ontgaan zijn dat duurzaamheid en biologisch 
telen de boventoon voeren in de winkels en op 
de menukaarten. Grand Catering doet niets meer 
en minder dan deze ontwikkelingen op de voet 
volgen en daar waar mogelijk toepassen in het 
eigen bedrijfsproces. Wij zijn er van overtuigd 
dat dit – in beweging blijven - de basis is voor 
succes. Niet alleen ons succes, maar ook dat 
van onze opdrachtgevers en hun boodschap én 
van onze omgeving. Zo doen wij niets liever dan 
zaken met eerlijke telers van pure, authentieke 
producten. En zijn wij graag een steuntje in de rug 
voor de professionele (Surinaamse, Marokkaanse) 
thuiskeuken, wat voor deze koks soms zelfs 
uitmondt in eigen ondernemerschap.  

De ontwikkeling van ons cateringproduct is 
gebaseerd op aandacht voor het haalbare. En 
dat vraagt vaak niet meer dan een andere bril. 
Door met aandacht en zorgvuldig keer op keer 
een vernieuwend en verrassend cateringproduct 
neer te zetten, zijn onderscheid én succes 
gewaarborgd. Voor iedere ondernemer overigens. 
Want als u de column nu nog eens leest en het 
woord cateringproduct vervangt door uw eigen 
product, zal ook uw visie en werkwijze als 
vanzelf donkerblauwbijnazwart kleuren.  •

Oude waarden 
in een nieuw jasje

Wim Wiersma (l) & Pieter Aalbers (r), directie GRAND Catering

D onkerblauwbijnazwart. Dat is één woord, 
omdat het één kleur is die telkens 

verandert. Ik ben kleurenblind en heb jarenlang 
gedacht dat mijn lievelingsshirt zwart is. Maar 
op een zonnige dag ontdekte mijn beste vriend 
dat het donkerblauw is,’ aldus de Madrileense 
regisseur Daniel Sánchez Arévalo. Zijn film 
Azuloscurocasinegro draait inmiddels in de 
Nederlandse bioscopen. Donkerblauwbijnazwart 
is, zo stelt hij, een metafoor voor hoe iets kan 
veranderen, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. 
Grand Catering neemt deze metafoor graag onder 
de loep. Als partycateraar proberen we immers 
met bijzonder vormgegeven catering onze 
opdrachtgevers te helpen zich te onderscheiden. 
Maar wat betekent dat nu eigenlijk precies, een 
onderscheidende insteek? Wil dat zeggen dat 
we altijd vernieuwend en innovatief (willen) 
zijn? Aan de wieg staan van de meest recente 
ontwikkelingen en trends? Ze zelf (willen) 
bedenken en initiëren? Of zijn het ‘gewoon’ 
oude waarden in een nieuw jasje? Of hebben we 
het hier eigenlijk vier keer over een andere uitleg 
van één invalshoek: hetzelfde maar dan anders. 
Kortom, hoe donkerblauwbijnazwart staat het er 
voor in de partycatering? Twee voorbeelden ter 
illustratie.

Het eerste is de Slow Food beweging, een van 
oorsprong Italiaanse organisatie die kwalitatief 
voedsel wil beschermen en promoten. Het staat 
voor het behoud van smaak, traditie en cultuur 
op tafel. Voor behoud van biodiversiteit. Het 
aanleren van smaakbewustzijn, en producten en 
consumenten bijeen brengen, zijn dan ook de 

Partycateraar Grand Catering

‘

Hoewel moleculair koken een spectaculaire uitvinding lijkt te zijn, wordt hier, net als 
bij Slow Food niets anders toegepast dan een andere blik. Een andere toepassing 
die er voor zorgt dat consumenten anders gaan kijken naar hetzelfde product.
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Bureaupresentatie
Dechesne & Boertje

Bureau
Naar het voorbeeld van Club Med waar de medewerkers niet alleen 
receptionist, kamermeisje of ober zijn, maar ook de gasten entertainen met 
een show, begon Janine Dechesne met de organisatie van musicals voor 
bedrijven waarin de eigen medewerkers de hoofdrol speelden. Ruim twintig 
jaar later produceert Dechesne & Boertje deze bedrijfsmusicals nog steeds 
vanuit de filosofie dat wanneer je mensen actief laat deelnemen, je ze bindt. 
Pieter Bas Boertje, directeur van Dechesne & Boertje: “Dat actief inzetten 
van eigen mensen bleek een enorme impact op het bedrijf te hebben. Je 
zag veel feesten met allerlei artiesten op het podium en lekker eten, en drie 
dagen later was iedereen het al weer vergeten. Bij de musicals hebben die 
mensen het maanden, soms zelfs jaren later nog over het evenement waar 
ze samen een drempel zijn overgegaan.” Door de bedrijfsmusicals werd 
Dechesne & Boertje gevraagd voor andere evenementen, is het bureau door 
de jaren heen gegroeid van twee naar veertien medewerkers en organiseert 
het ongeveer tachtig evenementen per jaar.

Producten
De evenementen van Dechesne & Boertje zijn op een enkele uitzondering na 
business to business evenementen. En dan vooral internal branding, gericht 
op het versterken van de interne communicatie, of relatiemarketing events. 
De evenementen hebben altijd het doel ofwel medewerkers ofwel relaties te 
binden. Boertje: “Bij interne evenementen gaat het bijvoorbeeld om hoe het 
bedrijf de nieuwe kernwaarden goed kan introduceren bij de medewerkers. 
Extern krijgen we veel vragen op het gebied van relatiemarketing, bedrijven 
die zich niet meer kunnen onderscheiden op hun product, vragen ons een 
evenement te bedenken waarbij ze zich kunnen onderscheiden op hun 
relatie met de klanten. Zo organiseren we zelf ook evenementen voor onze 
relaties, iets dat je toen we ermee begonnen nog nergens zag. Bijvoorbeeld 
het Ladies Event dat we een aantal jaar hebben gedaan. Nu zie je dat andere 
bureaus ook ladies events doen, dus wordt het voor ons tijd om weer wat 
anders te bedenken.” 

Na 24 jaar evenementenorganisatie nam Janine Dechesne in juni afscheid. Aan hun 
stand verplicht organiseerden de medewerkers van Dechesne & Boertje een groots feest 
en maakten het boek ‘Het leven is een feest! Een kwart eeuw Dechesne & Boertje’ ter ere 
van haar afscheid. Ondanks het vertrek van Janine blijft haar naam aan 
Dechesne & Boertje verbonden.

Personeel
Met 14 medewerkers is Dechesne & Boertje een relatief groot bureau 
binnen de evenementenbranche. Er wordt veel waarde gehecht aan een 
goede opleiding. Boertje: “Onze medewerkers komen van verschillende 
opleidingen zoals theaterwetenschappen, nhtv, hogere hotelschool, 
communicatie en marketing. We vinden die hogere opleiding belangrijk 
omdat we regelmatig aan tafel zitten bij directieleden en managers. Daar 
moet je op hetzelfde niveau mee kunnen praten.” Naast de opleiding zijn 
enthousiasme en passie voor het vak eigenschappen die alle medewerkers 
delen. Boertje: “Om naar mijzelf te kijken, ik organiseer al vanaf de 
middelbare school feestjes, in mijn studententijd heb ik dat doorgezet en ik 
wilde gewoon in het vak. Passie voor het vak, gedrevenheid om dit echt te 
willen, dat is waar ik naar zoek. En dat is ongeacht het soort vooropleiding, 
als je echt wilt, kom je er.” Door de grootte van het bedrijf is er voor de 
medewerkers de mogelijkheid te groeien. Boertje: “Er is ruimte om te 
groeien van een junior naar een senior functie. Daar investeren we veel in, 
in cursussen, regelmatig nieuwe dingen bezoeken, je kunt hier ontzettend 
veel leren. Het maakt dat medewerkers langer blijven en we met z’n allen 
veel ervaring in huis hebben. Dat is volgens ons ook ons onderscheidend 
vermogen, die 24 jaar ervaring.”

Klanten
Dechesne & Boertje heeft voornamelijk nationale opdrachtgevers, soms 
komen ze uit het buitenland. De branches waar ze voor werkt zijn 
zeer gevarieerd, van bouw tot banken en verzekeraars en van retail tot 
arbeidsbemiddelaars. Veel opdrachtgevers komen voort uit het persoonlijke 
netwerk via bestaande relaties en blijven lang klant van Dechesne & 
Boertje. Boertje: “Sommige klanten hebben we al tien jaar. Ondanks de 
lange relatie zitten we wel vaak in een pitch, maar als we die dan weer 
winnen… Dat pitchen kan heel frustrerend zijn. Soms denk je wel eens ‘we 
hebben zo iets moois neergezet voor jullie, waarom moeten we dan weer 
in die pitch. Het lijkt een gebrek van vertrouwen te zijn van de klant, of we 
niet goed genoeg geweest zijn. Terwijl die klant zegt: ‘dat is helemaal niet 
waar, maar wij hebben nu eenmaal deze policy’. Het gaat wel om veel geld 
en het hoort er nu eenmaal bij. Op een gegeven moment hebben we dus 
maar besloten niet meer te zeuren en pitchen gaaf te vinden. Als ik een huis 
laat bouwen geef ik de opdracht ook niet aan de eerste de beste aannemer. 
Ik zie het tegenwoordig niet meer als onkosten maar als een manier om 
nieuwe ideeën aan te boren, nieuwe concepten te bedenken.”

Communicatie
De kleur van Dechesne & Boertje is roze. Opvallend, fel en herkenbaar. Dat 
is ook de reden waarom offertes in roze hangmappen worden verstuurd: 
ze zijn makkelijk terug te vinden tussen alle flets grijze mappen van de 
opdrachtgevers. Dechesne & Boertje adverteert niet. Wel verstuurt ze twee 
keer per jaar een nieuwsbrief en zijn ze allemaal actieve relatiebeheerders. 
Boertje: “Je kan een leuk verhaal vertellen, maar je moet het laten zien door 

middel van cases. We houden onze website up to date en doen heel veel 
aan relatiebeheer. En we doen ons best regelmatig in de pers te komen en 
te laten zien waar we mee bezig zijn.”

Rendement
Natuurlijk evalueren we onze evenementen aan de hand van de vooraf 
opgestelde doelstelling, zegt Boertje. “Daarnaast bieden we onze klanten 
altijd aan het effect van het evenement te meten in samenwerking met 
effectmeting.nl. Tot op heden wordt er nog weinig gebruik van gemaakt.” 
Vanaf september gaat Dechesne & Boertje effectmetingen gratis aanbieden 
aan al haar klanten. Boertje: “Als leerinstrument is het heel interessant, het 
geeft informatie over wat werkt en wat niet, en wat de klant er echt van vond, 
in plaats van de lege termen ‘ze vonden het leuk’ of ‘ze gingen blij naar 
huis’. De metingen zullen gedaan worden via elektronische vragenlijsten 
die ingaan op de basis van het evenement zoals de logistiek, het eten, 
de sprekers en het entertainment. Daarnaast, en dat is veel interessanter, 
gaan de metingen dieper in op de vraag of het evenement de relatie met 
bijvoorbeeld de klant heeft versterkt.” 

Plannen
“Ik zou nog graag een aantal disciplines toe willen voegen aan ons bedrijf. 
Bijvoorbeeld iemand die echt communicatieplannen gaat schrijven en 
een vormgever die presentaties, uitnodigingen en dergelijke maakt. Dat 
besteden we nu vaak uit, maar het zijn dingen die ik graag in eigen huis zou 
willen hebben. Verder willen we het beste, leukste en gezelligste bureau van 
Nederland zijn. Daar zijn we met elkaar erg mee bezig, dat we samen ook 
leuke dingen doen. We zijn nu met veertien mensen en ik wil groeien naar 
achttien, negentien mensen, zo dat je iedereen nog goed kent.” Op de weg 
om het beste bureau van Nederland te worden, was 2007 een belangrijk 
jaar voor Dechesne & Boertje. Tijdens de EVA-uitreiking werd het bureau 
dit jaar door opdrachtgevers en de branche gekozen tot Eventbureau van 
het Jaar.
 
Beoordeling
Wat als eerste opvalt aan de communicatie van Dechesne & Boertje is 
het roze. Als huisstijl is de kleur consequent doorgevoerd en dat maakt 
Dechesne & Boertje erg herkenbaar. Pieter Bas Boertje gaf aan dat ze 
zich voornamelijk richten op internal branding en relatiemarketing. Deze 
focus blijkt ook uit de website en de nieuwsbrief die deze verschillende 
evenementen afzonderlijk behandelen met een visie en voorbeelden. 
Verder wordt er veel waarde gehecht aan het team, aan de opleiding van 
de medewerkers en aan de onderlinge sfeer. Dechesne & Boertje is daar 
open in; op de website is over ieder teamlid informatie te vinden zoals 
opleiding, werkervaring maar ook een verlanglijstje. Ook het afscheidsboek 
voor Janine Dechesne bevat veel persoonlijke informatie over het team, je 
proeft daaruit dat de medewerkers plezier hebben in hun werk.    >>

Na het vertrek van Janine Dechesne, wordt de directie gevormd door vlnr. Pieter Bas Boertje (algemeen directeur), Lennart Peeperkorn (operationeel directeur) en Femke Ramaker 

(creatief directeur). 
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Pieter Bas Boertje

Geboren: 24 februari 1964 te Wilrijk
Functie: Algemeen Directeur en 
mede-eigenaar
Persoonlijk: met mijn lieve gezin (Nancy, 
Julia, Eva en Sam) op een terras in de 
Provence, bijna alle muziek (waaronder 
80 CD’s van Frank Sinatra), hardlopen in 
alle stilte, wandelen met m’n maten in 
de bergen, koken voor grote groepen 
Opleiding: Bedrijfskunde Universiteit 
Nyenrode
Ervaring: mijn eerste uitdaging was Ad 
Visser’s TopPop Disco Show voor 600 
medescholieren op 16-jarige leeftijd, 
daarna talloze studentenfeesten en 19 
jaar D&B
Motivatie: het is cliché maar ‘mijn werk is 
mijn hobby’, het is verslavend om samen 
met een prachtig team andere mensen 
blij te maken

Lennart Peeperkorn

Geboren: 30 december 1968 
te Amsterdam
Functie: Operationeel 
Directeur en mede-eigenaar
Persoonlijk: een top vrouw, 
een top zoon, een top 
dochter en een Solex
Opleiding: Hogere 
Hotelschool
Ervaring: als het maar met 
evenementen te maken 
heeft, Engelse hotels, 
Jaarbeurs Utrecht en Hart 
van Holland
Motivatie: doen wat je leuk 
vindt, een geweldig team en 
Eventbureau van het Jaar zijn

Gisele van Aalen

Geboren: 25 april 1964 te Bussum
Functie: Financieel Manager
Persoonlijk: fijn samen, 2 knappe meisjes, 
sporten en dansen, Leven met hoofdletter L
Opleiding: alles op boekhoudkundig HBO 
niveau, en eind dit jaar VPS
Ervaring: veel, eigen toko gerund en nu al 10 
jaar evenementen financiën!
Motivatie: fijn team, zelfstandigheid en vrijheid, 
gevoel van waarde te zijn voor het bedrijf

Femke Ramaker

Geboren: 3 september 1974 te Amsterdam
Functie: Creatief Directeur
Persoonlijk: samenwonend met lieve Harm, 
inspiratie opdoen in de straat, de media, muziek 
en alle soorten events, mooie herinneringen 
vastleggen in foto’s
Opleiding: Theater- Film- en Televisiewetenschap 
Universiteit Utrecht (Kunstbeleid- en management)
Ervaring: TV-producer bij AT5
Motivatie: doen wat je leuk vindt, energie, mooi 
vak uitoefenen bij mooi bureau, uitdaging

Anouk van der Laan

Geboren: 20 juni 1978 te IJsselstein
Functie: Senior Projectmanager 
Persoonlijk: enthousiast, reislustig, 
sportverslaafd, samenwonend aan 
Utrechtse singel en niet links, niet 
rechts maar recht door zee
Opleiding: 
Communicatiemanagement, 
Hogeschool van Utrecht
Ervaring: alle 
horecagelegenheden in en 
rondom Utrecht
Motivatie: vroeg in de ochtend 
starten in een kale hal, de hele 
dag hard werken en iets moois 
bouwen met alle leveranciers en 
dan een heel blij gezicht van de 
klant!

Mariëlle Broekman

Geboren: 23 oktober 1969 te Utrecht 
Functie: Sales Manager  
Persoonlijk: hardlopen, hockey, muziek, 
theater, zingen, zoveel mogelijk van het 
leven genieten
Opleiding: Toeristisch Management 
Schoevers in Utrecht en Spaans a/d Uni-
versiteit van Utrecht
Ervaring: diverse functies binnen de 
toeristische branche in het buitenland, 
Consultant en Account Manager bij 
Tempo-Team, Michael Bailey Associates 
en Career Factory
Motivatie: vrijheid, creativiteit, dynamiek, 
uitdaging, leuke en inspirerende mensen

Marjolein van Selm

Geboren: 17 februari 1980 
te Roosendaal 
Functie: concept 
ontwikkelaar
Persoonlijk: 
samenwonend, verre 
reizen, sporten
Opleiding: Intercultural 
Communications
Ervaring: Starbucks en 
Randstad
Motivatie: No guts, no 
glory! Je kan beter spijt 
hebben van iets wat je 
hebt gedaan dan van 
iets wat je niet hebt 
gedaan

Yvonne van der Bijl

Geboren: 8 augustus 1980 te 
Utingeradeel (Friesland)
Functie: Office Manager
Persoonlijk: brede interesse, 
veel willen doen, ervaren en 
ontdekken, mensen ontmoeten 
en leren kennen en van hun 
ervaringen leren, reizen... (gelukkig 
al veel mogen doen!)
Motto: much life, love & laughter
Opleiding: schoonheidsspecialiste/
visagiste, diverse cursussen zoals 
NIMA-A, assistent HR Manager, 
basis bancaire bedrijf
Ervaring: Office Manager bij een 
headhunterskantoor te Bussum
Motivatie: veelzijdige job in 
een team vol met bruisende, 
enthousiaste mensen

Esther Prince

Geboren: 25 augustus 1979 aan de Zeeuwse Rivièra 
te Middelburg
Functie: Projectmanager, krijgt energie van de D&B 
musicals en shows
Persoonlijk: gelukkig samen met jeugdliefde, levens
genieter en een dag niet gelachen is een dag niet 
geleefd
Opleiding: Vrijetijdskunde 
Ervaring: TV-producer bij AT5
Motivatie: samen met de klant als 1 team én met 
veel plezier een mooi eindresultaat neerzetten!

Lisette Wegman

Geboren: 20 januari 1982 te Leiden
Functie: Projectmanager
Persoonlijk: genieten met familie, 
vrienden en vriendje in het 
geweldige Amsterdam en de 
wereld ontdekken
Opleiding: HBO 
Vrijetijdsmanagement te Breda
Ervaring: Amsterdam RAI
Motivatie: mooie evenementen 
organiseren, steeds een stapje 
verder kunnen gaan, plezier 
hebben in het werk, de afwisseling 
en de uitdaging

Bas Thürer

Geboren:10 juni 1976 te Leersum
Functie: Projectmanager
Persoonlijk: samenwonend in fijn 
appartement in Amsterdam, houdt 
van golfsurfen, snowboarden en 
groot feest op straat in de stad
Opleiding: HBO Bedrijfseconomie, 
HBO Bedrijfskundige Informatica
Ervaring: internationale 
sportevenementen in de sneeuw, 
coaching van atleten
Motivatie: bezig zijn met mensen een 
leuke dag/avond bezorgen, mooie 
inspirerende evenementen bouwen

Josine Verbeek

Geboren: 29 januari 1980 te Amsterdam
Functie: Projectmanager
Persoonlijk: samenwonend, sportief, gezelligheid 
met vrienden en lekker eten
Opleiding: Vrijetijdsmanagement NHTV Breda 
(specialisatie evenementen)
Ervaring: Eventmanager bij Ernst & Young
Motivatie: liefde voor het vak, een bureau met een 
topteam, altijd anders

Marion Boersma

Geboren: 2 december 1964 te Amersfoort
Functie: PA to the Board
Persoonlijk: enthousiast, hou van zingen, lachen, 
koken voor vrienden, lezen en tuinieren en woon 
samen met mijn twee katten in een heerlijk huis 
Opleiding: Schoevers Utrecht, Informatrice/
Receptioniste
Ervaring: begonnen als gemeente-ambtenaar 
(maar dat was niks voor mij), anderhalf jaar als 
uitzendkracht bij veel verschillende bedrijven 
gewerkt, daarna 13 jaar voor de Raad van Bestuur 
van De Amersfoortse Verzekeringen en nu al weer 
bijna 7 jaar bij D&B werkzaam
Motivatie: tijdens 7 jaar D&B heb ik al veel events 
meegemaakt, maar ik geniet er nog steeds 
met volle teugen van. Eigenlijk kan ik me geen 
leukere branche dan de eventbranche voorstellen.
Mijn motto is: wees vriendelijk tegen mensen, dan zijn 
ze het ook tegen jou, of het nou een klant, leverancier 
of artiest is!
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Naam: Dechesne & Boertje Relatiemarketing & Internal Branding

Directie: Pieter Bas Boertje en Lennart Peeperkorn

Opgericht in: 1983

Aantal werknemers: 13

Website: www.db-online.nl

Aantal evenementen per jaar: 80-90

USP: Mensen binden aan bedrijven en merken

Soort evenementen: Interne Evenementen: 50% Externe Evenenmenten: 50% 

Type evenement intern: Teambuilding: 20%
 Personeelsfeest: 25%
 Kick-offs: 35%
 Jubilea: 20%

Type evenement extern:  Relatiebeheer: 75%
 Productintroductie: 25%

Generalist /specialist: Specialist
 Internal Branding- en relatiemarketing events 

Landelijk /regionaal: Landelijk: 100%

Klantgrootte:  <  100 werknemers: 25 %
 > 100 werknemers < 200 werknemers: 15 %
 > 200 werknemers < 500 werknemers: 25 %
 > 500 werknemers < 1.000 werknemers: 15 %
 > 1.000 werknemers: 20 %

Nieuw concept /standaard arrangement: Nieuw concept: 100%
 Standaard arrangement: 0%

Uitvoerend /meedenkend:  Uitvoerend: 25%
 Meedenkend: 75%

Alleen evenement /gehele marketingcampagne: Alleen evenement: 40%
 Gehele marketingcampagne: 60%

Effectmeting /geen effectmeting: Effectmeting: 40%
 Geen effectmeting: 60%

Dechesne & Boertje in cijfers

Bureaupresentatie
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Canal Company. 
Smaakmaker op 
de Amsterdamse 

grachten.

Canal Company
Vraag de Partymap 2007 aan.
Bel 020 623 98 86 of kijk op

www.canal.nl

ntbijt - fi lm cruise - puzzeltocht - lunch - vergadering - diner - theaterarrangementen - borrel - waterfi etsen

Zoekt u een locatie voor een congres, productpresentatie,  bijeenkomst, vergadering, galadiner of ander evenement? 
Dan bent u bij de locaties van Stage Entertainment aan het juiste adres.

Stage Entertainment heeft twee unieke theaters en de Amsterdam Convention Factory, met daarin de Theater Fabriek, 
allen gelegen in de Randstad, die tevens fantastische evenementlocaties zijn. Onze locaties zijn multifunctioneel, 

goed bereikbaar en beschikken standaard over de meest moderne licht- en geluidsfaciliteiten. 

Een creatief en gepassioneerd team adviseert en begeleidt u graag bij de ontwikkeling en organisatie van uw evenement. 
Daarnaast profiteert u van de technische kennis en expertise die in onze evenementenlocaties aanwezig zijn.

Voor meer informatie of een rondleiding in één van onze locaties kunt u contact opnemen met:

Sales Theaters Nederland
Czaar Peterstraat 213 - 1018 PL Amsterdam - T 020 522 52 63 - F 020 522 52 79

sales.theaters@stage-entertainment.nl

Mineurslaan 9 
3521 AG Utrecht

www.beatrixtheater.nl

Czaar Peterstraat 213
1018 PL Amsterdam
www.thefactory.nl 

Circusstraat 4 
2586 CW Den Haag

www.fortiscircustheater.nl



LocatieLocatie     Tekst: Reint Gaastra en Ilse Groesz | Foto’s: Gerhard Witteveen en Sam Verwaijen

70   augustus2007   eventviewXL eventviewXL   augustus2007   71

E igenaar Sam Verwaijen: “Als centrum voor 
leiderschap en organisatie wil Het Glazen 

Huis een plek zijn waar bijzondere dingen 
gebeuren. Waar evenementen, trainingen, 
coachingsgesprekken en vergaderingen volledig 
tot hun recht komen. En wel zodanig dat de 
atmosfeer van Het Glazen Huis direct bijdraagt 
aan het succes van de reden waarom de mensen 
er bij elkaar zijn. Het Glazen Huis is een warm 
bad; een plek waar mensen na binnenkomst 
zich onmiddellijk thuis voelen.” Deze filosofie is 
doorgevoerd in alles wat Het Glazen Huis doet 
en dus ook terug te vinden in de manier waarop 
Het Glazen Huis met haar klanten omgaat en 
haar visie op de toekomst. 

Paardenmennen als managementtraining in Het Glazen Huis

De plek waar 
bijzondere dingen 
gebeuren
Geen muffe vergaderzaal in een hotel met systeemwanden en de standaard u-opstelling, 
maar een locatie gebouwd in een voormalige bloemen- en plantenkas, ingericht alsof 
het een huis is maar dan met de benodigde faciliteiten voor evenementen, trainingen en 
vergaderingen. Dat is Het Glazen Huis, gelegen in het mooie landschap van Klarenbeek.

Het glas van de kas waarbinnen Het Glazen Huis gebouwd is, staat voor 
transparantie, echt zijn en authenticiteit

Rust en ruimte, exclusiviteit en 
huiselijkheid
De gastvrijheid van het personeel van Het Glazen 
Huis kenmerkt zich dan ook door een groot 
inlevingsvermogen in de klant. De gemoedelijke, 
huiselijke en ongedwongen sfeer geeft daarnaast een 
extra impuls aan de bijeenkomsten. Sam Verwaijen: 
“Vanuit de hectische bedrijfsentourage komen 
mensen in Het Glazen Huis snel tot ontspanning, 
voelen zich comfortabel, zijn er gauw zichzelf en 
open voor communicatie en dat nu zorgt er voor 
dat de dialoog gemakkelijker tot stand komt, heikele 
punten helderder op tafel komen, zaken inzichtelijker 
worden, knopen sneller worden doorgehakt en 
beslissingen eerder worden genomen.”

Massaliteit en Het Glazen Huis gaan 
niet samen
Sam: “Het Glazen Huis wil haar toegevoegde 
waarde en uniciteit op lange termijn bewaren 
en bewaken door niet te groeien in kwantiteit, 
maar in kwaliteit. Kwaliteit in termen van service, 
sfeer, trainingsfaciliteiten en trainingsvormen. 
Kleinschaligheid is daarbij de kracht en charme 
van Het Glazen Huis en dat zal zo blijven. Zo 
zijn en blijven ‘we’ altijd ‘dicht bij de klant’. Dat 
maken we ook waar, omdat we het wenselijk 
vinden dat er altijd maar één groep tegelijk van 
Het Glazen Huis gebruik kan maken. Als zodanig 
mag de klant blijvend rekenen op een exclusieve 
behandeling.”            >>

De paarden vertrouwen blind op de koetsier, zonder dat vertrouwen zouden ze niet door de waterbak gaan.

De authentieke kas als wintertuin, waar de lente wordt vervroegd en de zomer wordt verlengd.
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Paarden als spiegel
Een van de incentives en events die Het Glazen 
Huis organiseert, is Span of Control waarbij 
paardenmennen als metafoor gebruikt wordt in 
leiderschapstrainingen. Paarden reageren op het 
gedrag van mensen en houden met hun reactie de 
mens een spiegel voor. Dat wat de persoon echt 
wil, zijn authentieke gedrag, wordt duidelijk door 
de manier van reageren van het paard. Tijdens het 
paardenmennen ondervinden de deelnemers aan 
den lijve waar de parallellen van het mennen van 
een span wedstrijdpaarden en het managen van 
een bedrijf, team of afdeling liggen.

De training
Een drie- of viertal managers draait eerst mee 
als passagiers op een open koets, getrokken 
door een tweespan volbloed wedstrijdpaarden. 
Onder leiding van een selectie topkoetsiers 
welke naam en faam verworven hebben in het 
hoogste segment van de wedstrijdsport, krijgen 
de deelnemers instructies. Om de beurt nemen 
de deelnemers daarna de leidsels in handen en 
mennen onder begeleiding van de koetsier zelf 
het span paarden, door makkelijk maar ook 
door moeilijk begaanbaar terrein. Tijdens de 
wedstrijden van Span of Control observeert een 
managementtrainer het gedrag en de interactie 
van deelnemer en paard. Tonen de managers 
leiderschap? Nemen ze verantwoordelijkheid? 
Zijn ze stressbestendig, flexibel, oplossingsgericht? 
Willen ze altijd controleren, of kunnen ze 
loslaten? De paarden reageren alleen op 
authentiek gedrag van de managers, op gedrag 
waar ze zelf echt achter staan. Bij een manager 
die zonder overtuiging leiding geeft, zullen 
medewerkers nog wel volgen, paarden niet. 
Zo worden het echte gedrag en de capaciteiten 
van de managers inzichtelijk gemaakt door het 

gedrag van de paarden te interpreteren. De 
managementtrainer geeft na de wedstrijd een 
terugkoppeling en evalueert met de managers hun 
ervaringen. Deze coachingsgesprekken vergroten 
de zelfkennis van de deelnemers. De managers 
krijgen een goed inzicht in hun capaciteiten en 
karaktereigenschappen, wat zeer bruikbaar is in 
de dagelijkse situatie van het werk.

Laat de ziel de hindernis 
nemen en het paard 
zal volgen Het paardenmennen is ook als business evenement 

in te zetten, een spannende buitenactiviteit 
waarbij medewerkers, managers, klanten en 
relaties letterlijk en figuurlijk de gebaande paden 
verlaten, inspanning leveren door zelf op de bok 
het span te mennen, en waarbij spanning en 
hilariteit elkaar afwisselen. Zowel de incentive als 
het event vinden beiden plaats in een ambiance 
waarin de gastvrouwen zorg dragen voor de sfeer 
en genegenheid die het Glazen Huis eigen is. Vers 
bereide lekkernijen, dranken en andere spijzen 
worden op gepaste wijze geserveerd.  •

De ronde tafel van de Tuinkamer, waaraan een ieder op een gelijkwaardige positie zit, maakt dat ieder elkaar recht in de ogen 
kan kijken en zo verbonden is met het onderwerp. De tafel biedt plaats aan 24 personen.

PartyCompany Beekse Bergen: 
Tijd voor Teambuilding!

Discovery Valley en PartyCompany Beekse Bergen vormen de ideale locatie voor uw team-buildingsdag:

- Discovery Valley: het grootste outdoorterrein van Nederland met water, bos, zand en gras.

- Ervaren begeleiders, topkwaliteit materiaal en volledig verzorgd. 

- Ideaal om de dag te beginnen met een zakelijke bijeenkomst in één van de volledig uitgeruste plenaire zalen.

- Perfecte afsluiting met een spetterend feest mogelijk in het naastgelegen PartyCompany Beekse Bergen.

Voor 15 tot 1500 gasten, Gratis parkeergelegenheid voor 3.000 auto´s en 200 bussen
PartyCompany Beekse Bergen - BeekseBergen 1 - 5081 NJ  Hilvarenbeek - www.partycompany.nl

artyPCompany
Beekse Bergen 



   

Motivation Travel
van Woustraat 14
3817 PG Amersfoort
033-462 46 62
info@motivationtravel.nl

MARIJE BREUKER
“BEREIK JE IDEALE BESTEMMING”

Zo werkt de Marije Breuker methode:
De Marije Breuker methode zorgt ervoor dat u en uw personeel het 

hele jaar door gemotiveerd werkt. Gemotiveerder dan voorheen. Door 

tussendoor te ontspannen bereikt u hogere en effi ciëntere inspanning. 

1 à 2 beloningsreizen per jaar
Ieder mens is anders maar voor een optimale prestatie op de 

werkvloer heeft iedere werknemer energie nodig om optimaal te 

kunnen presteren. Deze energie wordt gegarandeerd opgedaan tijdens 

een mooie  Incentive reis. Zonder energie geen motivatie!

Eerste stap
Het is vandaag een mooie dag om knopen door te hakken. Stel niet 

uit, want dan komt er niets van terecht. Ik weet zeker dat als u 

vandaag begint met het plannen van een welverdiende incentive -reis 

voor u en uw personeel, u daar geen spijt van krijgt.

tussendoor te ontspannen bereikt u hogere en effi ciëntere inspanning. 

werkvloer 

een mooie  Incentive reis. Zonder energie geen motivatie!

vandaag begint met het plannen van een welverdiende incentive -reis 

voor u en uw personeel, u daar geen spijt van krijgt.

Marije Breuker

Bereik je ideale bestemming
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Voedingswaarde per persoon*
Energie -----------------------100 %
Ontspanning -----------------100 %
Plezier ------------------------100 %
Fun ----------------------------100 %
Teambuilding ----------------100 %

Percentage van de aanbevolen 
jaarlijkse hoeveelheid:   100 %
 
*Gemiddelde incentivebehoefte per jaar
Mannen-----------------------------2 maal
Vrouwen--------------------------- 2 maal

Locatie    Tekst: Vera Kamphuys | Foto’s: Frisse Wind / Guido Bik

Frisse wind door
Terschelling aan zee

Terschelling is de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire bestemming voor bedrijfsevenementen, trai-
ningen, vergaderingen of leuke Incentives. Het eiland heeft ook wel wat te bieden. Want naast de na-
tuurlijke schatten zoals de breedste stranden van Europa, het uitgestrekte wad, en schitterende natuur-
gebieden zijn er ook een aantal goede locaties. Zo biedt de zeevaartschool de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de high tech simulator. Zo kunt u leiderschap en teamwork trainen in stress-situaties. De 
vuurtoren in West Terschelling biedt leuke mogelijkheden voor een vergadering op hoog niveau en zo zijn 
er tientallen bijzondere plaatsen voor verschillende evenementsvormen.

West aan Zee
Onlangs zijn er aan het strand van Terschelling een aantal attracties bij geko-
men die het Eiland nog meer de moeite waard maken. Ter hoogte van Paal 
8 is het strandpaviljoen West aan Zee grondig verbouwd tot een modern 
lounge terras met dito bar. Op de menukaart geen frites met kroket, maar 
luxe borrelhapjes, zomerse lunchgerechten en een variatie aan hoofdgerech-
ten die allen mooi worden opgediend. Het is mogelijk om bij west aan zee 
groepsactiviteiten als blokarten of vliegeren te boeken. 

ZandZeeBar
Iets verderop bij paal 12 ligt ZandZeeBar. In dit paviljoen verwacht je ieder mo-
ment Robby Nash tegen het lijf te lopen. Een leuke surfbar met een hottub op 
het dak die per uur kan worden gehuurd. Vanuit de moderne keuken serveert 
men fingerfood, frisse salades en lekkere boterhammen. 

Strandhotel Formerum
Direct achter de ZandZeebar in de eerste duinenrij ligt strandhotel formerum. Het 
hotel werd grondig gerenoveerd, maar heeft wel dezelfde soberheid van voor de 
verbouwing behouden. De 11 kleine kamers bieden zeezicht of kijken uit over 
de Landerummerheide. Dit strandhotel is een échte aanrader voor meerdaagse 
brainstormsessies. Sober, maar met uitstekende bedden en gezellig restaurant.

West aan Zee ZandZeeBar

Strandhotel Formerum

Kijk voor meer informatie op www.terschellingaanzee.nl

West aan Zee
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Marketing

Zo’n tien jaar geleden kwamen de eerste digitale camera’s voor 
consumenten op de markt. Het waren apparaten die nu erg simpel 

aandoen − de beeldresolutie was nauwelijks één megapixel, − maar 
toch keken de Canons en Minolta’s van deze wereld wel beter uit dan dit 
nieuwe product direct richting de massa te sturen. Voorzichtig werden de 
eerste toestellen geïntroduceerd in de doelgroep van semi-professionele 
fotografen, vooruitstrevende amateurs en kapitaalkrachtige whizzkids. De 
gedachte was dat eerst de geest rijp moest worden gemaakt voor digitale 
fotografiee. Pas na een flink aantal jaren zou het grote publiek klaar zijn om 
het fotorolletje te verruilen voor een geheugenkaart. Het is exemplarisch 
voor de manier waarop bedrijven veel van hun technologische innovaties 
nog altijd vermarkten. Een nieuw product wordt eerst verspreid onder een 
selecte groep van ‘innovators’. Zij moeten de innovatie ‘adopteren’, dat 
wil zeggen: bekend en gewild maken, alvorens het product geschikt is om 
aan de doorsnee consument te worden verkocht. Deze marketingaanpak 
is gebaseerd op de adoptietheorie van Rogers. Deze marketinggoeroe 
onderscheidt vijf groepen consumenten, die allen in hun eigen tempo een 
nieuwe innovatie adopteren. Sommige groepen doen dat heel snel (de 
‘early adopters’) terwijl anderen juist lang de kat uit de boom kijken (de 
‘late adopters’).

Gevestigde theorie ter discussie 
Rogers ontwikkelde zijn theorie in het pre-digitale tijdperk. Charlotte Buys 
en Jan Heuvel, consultants in Market Innovation bij VODW Marketing, 
wilden weten of zijn adoptieleer ook in het digitale tijdperk standhoudt. 
Bestaan de grote verschillen tussen early en late adopters nog wel? De 
marketeers deden onderzoek naar het aankoopgedrag van circa twintig 
technologische innovaties. Buys: “De uitkomsten waren in strijd met de 
onder marketeers gangbare theorie. Zo vonden wij geen verband tussen 
de houding ten opzichte van technologie en het moment van aankoop. 
Consumenten die je als innovators zou kunnen omschrijven, hadden een 
innovatie vaak helemaal niet als eerste gekocht. Terwijl consumenten 
die helemaal niets met technologie zeiden te hebben, soms tot de early 
adopters behoorden.” De consumentenprofielen uit de gevestigde theorie 
lijken daarmee niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. Maar 
hoe kunnen early en late adopters dan wel getypeerd worden? En wat is 
bepalend voor hun aankoop?

De nieuwste inzichten
Buys: “We hebben dit verder onderzocht aan de hand van tweeproducten: 
de digitale camera en de MP3-speler. De factoren die bepalend zijn voor 
adoptie, zoals aankoopmotieven maar ook de invloed van media, zijn 
in kaart gebracht, net als de belangrijkste consumentenkenmerken. Dit 
is vervolgens in verband gebracht met het tijdstip van aankoop, oftewel 
de adoptiesnelheid. Op die manier konden we bepalen of early adopters 
daadwerkelijk verschillen van late adopters.” De resultaten zijn opmerkelijk. 
Tussen consumenten die als eerste een digitale camera kochten en 
consumenten die dat pas later deden, bestaan slechts kleine verschillen. 
Daarmee wijken de uitkomsten af van wat op basis van de adoptietheorie 
verwacht mag worden. Dit komt vooral duidelijk naar voren bij de digitale 
camera. Zo blijken de early adopters geen hoger welstandsniveau te 
hebben en wonen zij niet in de stad maar juist in oost- en zuid-Nederland. 
Verder bezitten de early en late adopters ongeveer evenveel technologische 
innovaties. Bovendien blijkt dat early adopters geen andere motivatie hebben 
om een innovatie te kopen dan consumenten die een product pas in een laat 
stadium aanschaften. Op basis van de huidige theorie, die stelt dat early en 
late adopters verschillende karakteristieken hebben (qua afkomst, welstand, 
opleiding etc.) zou echter verwacht worden dat early en late adopters ook 
een andere motivatie hebben om een product te kopen. Buys: “Opvallend 
is dat de resultaten voor de digitale camera en de MP3-speler afweken. 
Bij de MP3-speler zijn de verschillen tussen early en late adopters meer in 
lijn met de bestaande theorie. Zo zijn de consumenten die als eerste een 
MP3-speler hebben gekocht vaker man, vaker te typeren als ‘techno-fan’ 
en bezitten zij meer technologische innovaties dan consumenten die pas 
onlangs een MP3-speler hebben aangeschaft. Het verschil in opleiding en 
welstand tussen de early en late adopters staat echter weer haaks op wat je 
zou verwachten. Onder de early adopters van de MP3-speler zijn juist meer 
lager opgeleiden en is de welstand lager.” 

Verschillen vervagen
Hoe kan het dat de verschillen tussen early en late adopters lijken te vervagen? 
Dat heeft in de eerste plaats te maken met gewenning aan technologie. 
Consumenten zijn zo vertrouwd geraakt met digitale apparatuur dat ze 
innovaties redelijk snel kunnen adopteren. Bestond er vroeger een zekere 
angst voor producten met veel knopjes, tegenwoordig heeft iedereen daar 
veel ervaring mee. Daarnaast zijn digitale apparaten veel bereikbaarder 
geworden omdat ze de afgelopen jaren sterk in prijs zijn gedaald. Hierdoor 
kunnen ook mensen met een lagere welstand en daarmee vaak gepaard 
gaande lagere opleiding toch tot de early adopters behoren. Bij zowel 
de digitale camera als de MP3-speler bestaat er geen samenhang tussen 
aankoopmotieven en adoptiesnelheid, hetgeen je op basis van bestaande 
theorie zou verwachten. Met andere woorden: zowel early als late adopters 

Marketing     Tekst: VODW marketing
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vinden dezelfde dingen belangrijk bij nieuwe innovaties. Buys: “Dat zijn 
allereerst de kwaliteit van een product, de nieuwe functionaliteiten en 
de vormgeving. Prijs komt op het tweede plan. Dat lijkt ons van belang 
voor marketeers, die nog veel op prijs concurreren. Consumenten zijn zo 
vertrouwd geraakt met digitale apparatuur dat ze innovaties redelijk snel 
kunnen adopteren. Bestond er vroeger een zekere angst voor producten met 
veel knopjes, tegenwoordig heeft iedereen daar veel ervaring mee. Immers, 
ook voor de late adopters zijn zaken als kwaliteit, nieuwe functionaliteiten 
en vormgeving van doorslaggevende betekenis. Het zijn daarmee dus niet 
zomaar prijskopers.” 

Gezinsproduct
Maar niet alle verschillen verdwijnen. Zo blijkt er bij MP3- spelers nog wel 
een onderscheid tussen early en late adopters. Buys en Heuvel zoeken de 
verklaring onder meer in de mate waarin een innovatie een ander product 
vervangt. Als de innovatie een ander product helemaal verdringt, zal iedere 
consument over moeten stappen op het nieuwe product. Dat zie je bij digitale 
camera’s. Het is al bijna niet meer mogelijk om fotorolletjes te kopen. Maar 
als een nieuw product slechts een aanvulling is op andere producten, dan is 
die noodzaak er niet. Je hebt geen MP3-speler nodig om muziek te kunnen 
afspelen, want er zijn ook cd-spelers en computers. De MP3-speler is op 
dit moment nog meer een gadget, waardoor het product bij de lancering 
aanvankelijk meer de ‘techno-fans’ aansprak. De verschillen tussen de 
digitale camera en de MP3-speler hebben ook te maken met de manier 
waarop een product gebruikt wordt. De MP3-speler is afgestemd op het 
individu. Je speelt er je eigen favoriete muziek mee af, die alleen voor jezelf 
is. De digitale camera is een product dat minder persoonsgebonden is en 
door het hele gezin gebruikt kan worden. Buys: “Achter een ‘gezinsproduct’ 
schuilen veelal meerdere belanghebbenden en daarmee niet één adopter. 
Dit zou er voor kunnen zorgen dat sneller tot aanschaf wordt overgegaan. 
Het belang is groter, omdat er meerdere belanghebbenden zijn. Je kunt je 
ook voorstellen dat een kind, dat meer bekend is met de nieuwste trends, 
zijn ouders overhaalt om zo’n innovatie te kopen. Dit zou kunnen verklaren 
waarom er bij de digitale camera weinig verschil zichtbaar is tussen early 
en late adopters. Bij de MP3-speler neemt de consument waarschijnlijk 
zelfstandig de beslissing, omdat het product voor individueel gebruik is. Je 
moet wat meer technology-minded zijn om je ervoor te interesseren.” 

[kop] Conclusie Volgens Buys en Heuvel is het achterhaald om innovaties 
eerst te introduceren bij een beperkte groep en pas na enkele jaren bij de 
massa. Volgens Jan Heuvel wijst het onderzoek van VODW Marketing uit 
dat veel technologische innovaties direct aan de massa kunnen worden 
verkocht. “Het is niet nodig om een nieuw product eerst vijf jaar tegen 
een hoge prijs aan te bieden, om vervolgens de prijs drastisch te verlagen 
zoals nog vaak gebeurt. Ik vraag me bijvoorbeeld af waarom de Black 
Berry uitsluitend is neergezet als product voor een professionele, zakelijke 
omgeving. Ik denk dat de doorsnee consument echt wel raad zou hebben 
geweten met dat apparaat.” Heuvel ziet wel positieve uitzonderingen. “Een 
bedrijf als Apple begrijpt heel goed dat je technologische innovaties direct 
aan de grote massa kunt verkopen. Net als het Nederlandse TomTom, dat 
heel gebruiksvriendelijke navigatiesystemen ontwikkelt.” Buys en Heuvel 
raden technologiebedrijven aan niet zonder meer blind te varen op de 
bestaande adoptietheorie. “Met name voor de digitale camera hebben wij 
aangetoond dat de traditionele verschillen tussen early en late adopters 
zijn vervaagd. Wil je met een nieuwe technologische innovatie op de 
markt komen, doe dan eerst onderzoek onder je doelgroepen. Het zomaar 
toepassen van de bestaande adoptieleer zou wel eens kunnen leiden tot 
een focus op een verkeerde doelgroep met een verkeerd product en een 
verkeerde boodschap aan de consument.”  •

www.vodw.com

Onderzoek: massa accepteert innovatie razendsnel

Nieuwe spelregels 
voor de marketing 
van technologische 
innovaties
Technologische innovaties worden nog altijd heel omzichtig naar de markt gebracht. Eerst moet een 
product wortel schieten in een kleine groep van‘techno-fans’. Pas daarna zou een innovatie rijp zijn voor 
de massa. Het is wat de gerespecteerde ‘adoptietheorie’van Rogers voorschrijft. Maar nieuw onderzoek 
wijst uit dat deze theorie aan herziening toe is. De massa accepteert de nieuwste technologische snufjes 
razendsnel. De voorzichtige marketingstrategieën zijn veelal niet nodig.
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Geeft u binnenkort een spectaculair kick-off evenement, een swingend bedrijfsfeest of een 
hoogstaand diner? Brengt u dan eens een bezoek aan Fort Voordorp! Onder de rook van 
Utrecht en nabij De Bilt bevindt zich, verscholen in het groen, dit unieke fort waar de tijd lijkt 
te hebben stil gestaan. Maar niets is minder waar!

Het Rijksmonument Fort Voordorp dateert uit 1869 en 
is in opdracht van Koning Willem III gebouwd. 
Het verdedigingswerk dat deel uitmaakt van de Hollandse 
Waterlinie is na een grondige renovatie in 1998 als locatie 
voor zakelijke evenementen in gebruik genomen. 
In september 2006 is de laatste fase van de renovatie 
afgerond met de oplevering van Linie I & II. Door de 
combinatie van authentieke elementen en moderne 
nieuwbouw voldoet Fort Voordorp aan alle eisen die gesteld 
worden aan een locatie voor zakelijke evenementen.

FortVoordorp

Fort Voordorp
Voordorpsedijk 28b
3737 BK Groenekan
Tel. 030 – 273 53 54
Fax 030 – 273 33 63
e-mail: info@fortvoordorp.nl
internet: www.fortvoordorp.nl

Wij bieden bedrijven een plek voor congressen, bijeenkomsten 
en feesten, maar Fort Voordorp biedt u tevens de mogelijkheid 
om de organisatie van uw evenement of bijeenkomst (deels) van 
u over te nemen. Wij analyseren uw wensen en vertalen die in 
concrete voorstellen zodat u verzekerd bent van een onvergetelijk 
evenement.

Kortom, bent u op zoek naar een bijzondere locatie voor een 
zakelijke bijeenkomst of evenement tussen de 40 en 1.500 gasten? 
Laat u dan informeren over de vele mogelijkheden of maak  
vrijblijvend een afspraak voor een bezichtiging. Want proevend 
van de sfeer komen de ideeën als vanzelf naar boven!

Lokaal de Klop. Deze ruimte is onderdeel van het hoofdgebouw. Linie I & II. Dit gebouw is geschikt voor maximaal 450 personen.

De Galerij, deze verbindt het hoofdgebouw en de 
nieuwbouw Lunetten aan elkaar waardoor je in 
deze gecombineerde ruimte een totale 
capaciteit krijgt van 900 personen.

lokal de Gagel. deze ruimte is onderdeel van het hoofdgebouw 
en is multifunctioneel te gebruiken

De bar in Linie I

Linie I & II

Een doorkijkje in het hoofdgebouw.

Locatie
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B o r d e r  C o l l i e  E v e n t s

Trainingen & Events

Leren wordt een belevenis en 
evenementen worden leerzaam

Schapendrijven als evenement
Als organisator van een bedrijfsuitje staat u voor een lastige en verantwoordelijke taak:  ieder evenement moet natuurlijk alle voorgaande overtreffen! 
Onder leiding van professionele trainers, zoals voormalig wereldkampioen schapendrijven Serge van der Zweep kunt u met Border Collie Events uw 
collega’s wel een heel bijzondere ervaring meegeven.

Trainingen
Border Collie Events verzorgt ook trainingen waarbij het trainen van Border Collies voor het drijven van schapen als doeltreffende metafoor wordt 
gebruikt voor o.a. de interne communicatie van uw organisatie.

Kijk voor meer informatie op: www.bordercollieevents.nl 
of vraag de brochure aan via: 026-4723623

Inspireren • overtuigen • ervaren • trainen • plezier maken en ontspannen

Incentive naar schotland Serge van der Zweep in actie Deelnemers gaan bij toerbeurt 
schapendrijven

Interne communicatie en 
teambuilding

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ  | P IET HE INKADE 1 | AMSTERDAM | 020-7882000 | KASSA@MUZIEKGEBOUW.NL | WWW.MUZ IEKGEBOUW.NL

GOED 
BEREIKBAAR 
EN CENTRAAL 

GELEGEN

DE AMSTERDAMSE CONCERTZAAL VAN DE 21STE EEUW

MUZIKALE TOPLOCATIE AAN HET IJ 

Het Muziekgebouw aan 't IJ is een van de mooiste concertzalen ter wereld.
Spectaculair gelegen aan het water met een magistraal uitzicht over het IJ. Een
inspirerende ontmoetingsplek voor musici en publiek, maar ook voor bedrijven en
hun relaties. De veelzijdigheid van het gebouw, de multifunctionele Grote Zaal, de
parkeergarage direct onder het gebouw en de perfecte ligging nabij het Centraal
Station en de ringweg A10 maakt het tot de ideale locatie voor congressen,
diners en presentaties. 

GROTE ZAAL

725 PERSONEN

KLEINE ZAAL - 100 PERSONEN

DRIE FOYERDECKS MET UITZICHT

CAFÉ-RESTAURANT MET TERRAS

GROTE PUBLIEKSHAL 

MET EXPORUIMTE

FOYERDECK BAM ZAAL GROTE ZAAL
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(072) 581 40 45
www.bvltravel.nl
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Midden in de bossen, aan de rand van 

Garderen, ligt Hotel Restaurant Overbosch. 

Een sfeervol, comfortabel, eigentijds hotel.

Met 12 vergaderzalen, 50 hotelkamers en 

slechts 4 minuten van de A1

Genieten van 
gastvrijheid!

Hooiweg 23
3886 PM Garderen
Tel. 0577 461 314
Fax 0577 462 079 
info@hoteloverbosch.nl

Hotel Restaurant Hotel
Restaurant
Grand Café
Conferenties
Feestelijkheden
Twist eat & drink

www.hoteloverbosch.nl

Midden in de bossen, aan de rand van 

Garderen, ligt Hotel Restaurant Overbosch. 

Een sfeervol, comfortabel, eigentijds hotel.

Met 12 vergaderzalen, 50 hotelkamers en 

slechts 4 minuten van de A1

Genieten van 
gastvrijheid!

3886 PM Garderen
Tel. 0577 461 314

Tekst: Ingrid Valks      Column

I n Amerika zijn incentives een standaard 
onderdeel van de bedrijfsvoering, je werknemers 

of relaties belonen voor goede prestaties is daar 
niet meer dan normaal. In Nederland zijn we 
conservatiever, jarenlang vonden we dat een 
salaris voldoende beloning moest zijn voor een 
geleverde prestatie. Incentives waren overdreven. 
Maar er is duidelijk een verschuiving waar te 
nemen. Waar je tien jaar geleden als bedrijf 
uniek was als je een incentive organiseerde 
en je ongeacht wie zijn target haalde met het 
hele bedrijf op reis ging, zie je tegenwoordig 
persoonlijke targets en de mooiste beloningen 
voor diegenen die het beste hebben gepresteerd. 

Belonen raakt langzaam ingeburgerd en dat 
maakt de weg vrij voor incentives. Een branche 
waar naar mijn mening op het gebied van 
professionalisering nog wel een stap te maken is, 
zowel door de branche als door opdrachtgevers. 
Society of Incentive & Travel Executives (SITE), een 
stichting met twee duizend leden uit 82 landen 
draagt daaraan bij. In Nederland heeft SITE ruim 
honderd leden waarvan vijftig procent werkzaam 
is bij incentivebureaus en vijftig procent bij 
luchtvaartmaatschappijen, hotels en destination 
management companies. Ons doel voor 2007 is 
de professionaliteit binnen de incentivebranche 
te verhogen door middel van kwalitatief (nog) 
betere netwerk- en educatiesessies. En waarom 
doen we dat? Omdat o.a. de kennis die de 
leden hebben, de toegevoegde waarde is voor 
een opdrachtgever om met een SITE lid in zee 
te gaan. Een SITE lid heeft de beschikking over 
een wereldwijd netwerk en is op de hoogte van 
de trends en ontwikkelingen in de branche. Die 
kennis maakt dat we onze opdrachtgevers beter 
van dienst kunnen zijn. Om een voorbeeld te 
geven, tijdens een recente bijeenkomst hebben 
we een college imagineering georganiseerd, 
een vak dat zich bezighoudt met het bedenken 
en uitwerken van creatieve concepten. Een 
belangrijk onderwerp omdat incentives inspelen 
op emotie, op beleving. De reisbestemmingen 
zijn vaak hetzelfde, met een creatief concept 
maak je het anders. 

De professionalisering aan de kant van de 
opdrachtgevers zie ik op het gebied van planning 
en budget. Vorige week nog kregen we de aanvraag 
een driedaagse incentive naar een buitenlandse 
bestemming te organiseren voor een groep van 

vijfhonderd tot duizend man. De reis moet nog dit 
jaar plaatsvinden. Voor ons natuurlijk ontzettend 
leuk, maar vanuit het bedrijf gezien apart dat 
de aanvraag nu pas gedaan wordt, zeker gezien 
de bedragen die met een dergelijke incentive 
gemoeid zijn. Hadden we hetzelfde bedrijf een 
half jaar eerder naar de planning gevraagd, dan 
was je deze incentive niet op de agenda tegen 
gekomen. Een reden kan de volgende zijn: in 
theorie moet een incentive geld opleveren en in 
ieder geval de kosten van de campagne dekken. 
In praktijk blijkt dat bedrijven over incentives 
gaan nadenken wanneer het goed gaat met het 
bedrijf, maar het nog wel iets beter zou kunnen. 
Het geld is dan al verdiend. Vergelijk het met het 
maken van een tv commercial voor je product. Als 
er geen geld is, kan je geen commercial maken. 
Maar met het uitzenden van een commercial, 
zal je je product beter verkopen en dus je 
investering in je commercial terugverdienen. 
Desondanks komen incentives pas in beeld 
wanneer het bedrijf al redelijk draait. Naast 
puur het behalen van een financieel doel, zijn 
incentives ook bijzonder geschikt wanneer een 
bedrijf een fusie of reorganisatie doormaakt. Een 
incentive kan een goede motivator zijn wanneer 
mensen na een fusie moeten samenwerken 
met de concurrent op wie ze altijd afgaven of 
na een reorganisatie met minder mensen meer 
werk moeten verzetten. Ook om gedragsvera
nderingsprocessen te bewerkstelligen kan een 
incentive gebruikt worden. Neem een bedrijf dat 
de verkoop van haar producten meer via internet 
wil gaan doen. Dat vereist een verandering in 
werkwijze van de medewerkers en daarbij kan 
een incentive helpen om mensen te stimuleren 
hun werkwijze aan te passen. 

Een incentive wordt over het algemeen dus 
gezien als beloning voor het harde werken, als 
motivator om de targets te halen, maar minder als 
een onderdeel van de communicatiecampagne. 
Evenementen daarentegen hebben die plek 
in de communicatiemix vaak al wel, denk aan 
een kick-off van een nieuw product of te volgen 
strategie. En dat terwijl een incentivecampagne 
en een incentivereis juist heel effectieve middelen 
zijn om met je doelgroep te communiceren, nog 
effectiever dan een evenement, aangezien een 
evenement over het algemeen een dag of dagdeel 
in beslag neemt en een incentivereis gemiddeld 
vier dagen duurt en een incentivecampagne een 

periode van minstens zes maanden beslaat. Tijdens 
die zes maanden wordt alles in het werk gesteld 
om de deelnemers te informeren, motiveren en 
actief te betrekken bij het halen van de gestelde 
targets. Internet speelt daarbij een belangrijke rol. 
Met behulp van websites creëren we met foto’s, 
bewegende beelden en muziek een beleving. En 
die beleving wordt werkelijkheid wanneer men 
op reis gaat. De impact en de herinneringswaarde 
van de incentivecampagne en de reis maken dat 
het effect van een incentive zoveel groter is. (dit 
stukje van de zin weglatern zou ik zeggen want 
bij een event zit ook vaak een comm traject 
maar met ander doel) Dat effect is heel goed te 
meten, iets wat we onze opdrachtgevers altijd 
aanbieden, maar waar relatief weinig gebruik 
van gemaakt wordt. In mijn ogen vreemd, zeker 
gezien de bedragen die met incentives gemoeid 
zijn. De resultaten tijdens de incentiveactie 
worden natuurlijk gemeten, de target moet 
behaald worden om überhaupt op reis te gaan. 
De beleving en impact van de actie en de reis 
wordt vaak niet gemeten. Bij incentives gaan 
directieleden over het algemeen mee op reis, zijn 
er dus bij geweest en zeggen: ‘ik was erbij, heb 
gezien hoe blij iedereen was, dat hoef je echt niet 
meer te meten’. Toch ben ik er van overtuigd dat 
meten in belang gaat toenemen. De organisatie 
van incentives verschuift namelijk meer en meer 
van de directie naar middle management niveaus 
binnen de organisatie en deze mensen moeten 
verantwoording afleggen bij de directie. En dat 
kan door middel van een effectenrapportage van 
incentivecampagnes en reizen die wij kunnen 
verzorgen.

Incentives zijn dus een effectief management 
instrument voor het bedrijfsleven om mensen 
in beweging te krijgen geplande resultaten te 
laten realiseren. Er ligt een enorme kans voor het 
bedrijfsleven én voor de incentive branche de 
inzet van incentives verder te professionaliseren. 
De bij SITE aangesloten incentive organizers 
hebben aantoonbare kennis, ervaring en 
een internationaal netwerk om kwaliteit en 
professionaliteit te garanderen!”  •

Ingrid Valks, directeur van Performance Improvement en 
president van SITE Nederland.

Professionalisering binnen de incentivebranche

De toegevoegde 
waarde van SITE
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B VL Travel organiseert incentives waarbij 
de eigen invulling van het programma 

door de klant heel belangrijk is. Er wordt een 
reisprogramma samengesteld met ruimte voor 
ieder om op zijn eigen manier te genieten. Er 
gaat altijd iemand van Buro voor Levensgenieters 
mee op reis om ervoor te zorgen dat de reis 
daadwerkelijk naar wens verloopt. Bij beachevent 
draait het om de unieke sfeer van het strand. Het 
credo luidt ook: ‘Events op blote voeten’, met 
andere woorden, een zeer informele sfeer waarin 
de bestaande arbeidsverhoudingen niet van 
belang zijn. De invulling van een beachevent 
kan zowel sportief als meer recreatief zijn, 
van capoeira, raften, blokarten tot een rustige 
wandeling door de duinen onder leiding van een 
duinwachter of jutter.
Buro voor Levensgenieters is in 12 jaar tijd 
gegroeid tot een volwaardige partner in de 
evenementenbranche. Enige tijd geleden mocht 
BVL Travel een buitenlandse reis verzorgen voor 
500 personen. Sindsdien kent dit onderdeel een 
zeer sterke groei.

Opdracht
Een vaste klant, specialist op het gebied van 
reïntegratie, wilde met zijn gehele bedrijf van 
vrijdag tot en met zondag naar het buitenland.  
Na een goed jaar, waarbij het personeel met 
kerst alvast een reiskoffer had gekregen, wilde de 
directeur een onvergetelijke reis organiseren. Het 
budget was ongeveer € 430,00 per persoon. Hier 
volgt een verslag van deze unieke reis: 

Bestemming en vlucht
Na een vrij lange zoektocht, waar eerst nog 
gekeken werd naar de stad Istanbul, is er 
uiteindelijk besloten voor Barcelona, waarbij 
overnacht werd in Lloret de Mar, de bekende 
vakantiebestemming aan de Costa Brava. Het 
mooie aan Barcelona is dat er dagelijks vele 

vluchten vertrekken naar de eigen luchthaven 
van deze stad en het centraal gelegen Girona. 
Bijkomend financieel voordeel zijn de vele 
low cost carriers. Voor het bedrijf waren de 
verschillende luchthavens waarvan vertrokken 
werd, Rotterdam, Amsterdam, Brussel, Eindhoven 
en zelfs Düsseldorf geen probleem, aangezien 
haar kantoren verspreid over heel Nederland 
lagen. De klant wilde zijn personeel compleet 
verwennen en daar paste uiteraard verzorgde 
transfers van en naar alle luchthavens bij. Er 
werd gevlogen in groepen van 50 personen, 10 
vluchten in totaal. De eerste vluchten kwamen 
eind van de ochtend op vrijdag aan, de laatste 
vlucht eind van de dag. 

Costa Brava
Met slechts een enkele lichte vertraging kwamen 
alle groepen op vrijdag binnendruppelen. Het 
weer voor oktober was prachtig, zo’n 25 graden, 
wat gelijk de sfeer bepaalde. De vroege groepen 
namen een duik in het zwembad of gingen lekker 
op een terrasje aan zee zitten, de latere groepen 
hielden dit tegoed voor de zondag.
We hadden door het laagseizoen een uitstekend 
viersterren hotel kunnen regelen, voorzien 
van alle luxe. Door de capaciteit van het 
hotel hoefden we maar enkele kamers in het 
naastgelegen hotel bij te boeken. In de namiddag 
werd iedereen uitgenodigd voor een aperitief 
rond het schitterende zwembad. Hierna volgde 
een echte Spaanse avond met uitgebreid buffet 
en uiteraard een Flamencoshow in een prachtige 
zaal van het eigen hotel. Daarna ging het feest 
pas echt beginnen. Op steenworp afstand 
had BVL Travel voor de klant een discotheek 
exclusief afgehuurd. Vele gasten beleefden hun 
vroege jeugd nogmaals en herinneringen aan 
de vakanties naar Lloret de Mar in de puberteit 
kwamen boven. Tot bijna 04.00 uur ging iedereen 
lekker ouderwets uit zijn dak. Velen hadden dan 
ook wat moeite met opstaan de volgende dag, 
maar alle 500 personeelsleden melden zich 
keurig, want ze wilden deze dag niet missen. 

Barcelona
De zaterdag stond geheel in het teken van 
Barcelona. Vooraf had men de keuze uit drie 
opties: ‘Shop till you Drop’, een dagprogramma 
met veel vrijheid, ‘Highlights Tour’ met o.a. Camp 
Nou, Ramblas en Olympisch Stadion en tot slot 
voor de cultuurliefhebbers de ‘Gaudi Tour’. 
Complimenten aan de Spaanse busonderneming 
die ervoor zorgde dat binnen twintig minuten 
alle tien de bussen vertrokken richting Barcelona 
voor de verschillende tours. Op vele plekken 
in deze wereldstad zag je groepjes genieten 
van de bezienswaardigheden, de drukte van de 
Ramblas, het indrukwekkende stadion en de vele 
straatartiesten. Ook ontbraken de terrasjes en de 
tapas niet. Als klapstuk van deze dag eindigden 
alle tours op het strand voor de groepsfoto met 
aansluitend een feest in de trendy locatie Shoko, 
een restaurant annex nachtclub met Aziatische 

Genieten in

Barcelona

Een incentive voor vijfhonderd personen

BV Levensgenieters is een full-service organisatiebureau waar, 
zoals de naam al zegt, genieten centraal staat. Genieten is 
niet alleen het motto van de medewerkers, het is ook de rode 
draad in de organisatie van de verschillende evenementen. De 
drie belangrijkste peilers voor BV Levensgenieters zijn bvl events, 
beachevent en bvl travel. Onder de noemer bvl events vallen 
de personeelsfeesten maar ook de bedrijfsevenementen waar 
bijvoorbeeld een fusie, jubileum of kick-off centraal staan.

uitstraling. De gasten werden verwend met 
heerlijke hapjes en een DJ zorgde weer voor 
een volle dansvloer. Om 24.00 uur stonden alle 
bussen weer klaar. De directeur had het echter 
zo naar zijn zin dat BVL Travel de opdracht kreeg 
om nogmaals de discotheek van de avond ervoor 
te regelen. De discotheekeigenaar trommelde 
zijn personeel op en weer ging het los tot zeer 
laat. Zeer tevreden over een heerlijk en zonnig 
weekend vertrokken alle groepen op zondag 
weer naar huis.

Voortraject
Zowel de klant als BVL Travel wilden een helder 
inschrijvingstraject en een goede communicatie 
met de medewerkers. In samenwerking met 
Eventassist is er een website gebouwd, waar 
iedereen zich kon opgeven voor de diverse 
vluchten, transferbussen, het programma in 
Barcelona en hotelkamers. Zodra een kamer of 
appartement gereserveerd was, verdween deze 
uit de database om overboekingen te voorkomen. 
Omdat er nogal een grote personeelswisseling 
was en de klant andere bedrijven overnam tussen 
de start van de aanmeldingen en het evenement, 
had dat veel naamswijzigingen tot gevolg. 
Voorafgaand aan het evenement was er via de site 
veel interactie met de deelnemers. Zo kreeg elke 
gast vlak voor het evenement een voucher met 
zijn vluchtgegevens en keuzeprogramma erop.

Conclusie
De doelstelling om medewerkers van de 
verschillende vestigingen met elkaar in contact 
te laten komen, is zeker behaald. BVL Travel is 
keurig binnen het budget gebleven en zowel de 
klant als BV Levensgenieters kijken terug op een 
onvergetelijk en zeer geslaagd evenement. Voor 
BVL Travel was deze uitdagende opdracht niet 
alleen een zeer leerzame ervaring, maar al eerder 
gezegd ook de aanzet tot uitbreiding van het 
aantal incentive-opdrachten voor haar klanten. 
Zo heeft zij o.a. de volgende mooie opdrachten 
gekregen: ‘Leven als een God in Frankrijk’, 
een mooie cabriotour langs de kust bij Nice en 
Monaco. ‘La Vita è Bella’, een prachtig bezoek 
aan de stad die iedereen een keer in zijn leven 
gezien moet hebben, Rome!
‘Viva Espana’, een unieke reis naar Malaga en 
het Andalusische achterland. ‘Slenter’, genieten 
van de Ierse gastvrijheid. ‘The best of Scotland’, 
slapen in een echt kasteel en met fourwheeldrives 
het land verkennen. 

Heeft u ook zin gekregen na het lezen van dit 
verhaal, neem dan gerust contact op. Wij komen 
langs om met u van gedachten te wisselen.  •

BVLevensgenieters 
Westerweg 270 
1815JK ALKMAAR
072-5814045
info@levensgenieters.nl
www.levensgenieters.nl

Een dagprogramma met veel vrijheid 
en een ‘Highlights Tour’

Ramblas

Camp Nou



www.ins-outs.nl

Ins & Outs Catering Den Haag
Bierstraat 29
2512 AC  DEN HAAG
T (070) 3617433
E info@ins-outs.nl
I www.ins-outs.nl

Waar kennis en kunde elkaar 
ontmoeten. Al meer dan 10 jaar!

Museon 
Stadhouderslaan 37 
2517 HV  Den Haag 
T (070) 3381338 
E info@museon.nl 
I www.museon.nl

Confereren in het Museon:
hét platform voor 
informatie- en 
kennisoverdracht.

www.museon.nl

Madurodam Events 
George Maduroplein 1 
2584 RZ  DEN HAAG 
T (070) 4162419
E events@madurodam.nl 
I www.madurodamevents.nl

We know how! 
Madurodam Events: voor een 
succesvol evenement.

www.madurodamevents.nl

Le Méridien Hotel Des Indes
Lange Voorhout 54-56
2514 EG  Den Haag
T (070) 3612345
E info.hague@lemeridien.com
I www.hague.lemeridien.com

Le Méridien Hotel Des Indes: 
Ultra chique & uitnodigend 
met een vleugje Den Haag.

Convention Bureau Den Haag 

Hét neutrale aanspreekpunt voor de regio Den Haag. Zonder commercieel 

belang ondersteunt het convention bureau bij de organisatie van zakelijke 

bijeenkomsten in de koninklijke stad aan zee.

www.denhaagcongres.com

Convention Bureau Den Haag - T (070) 3618802 - E conventionbureau@denhaag.com

Atlantic Hotel Kijkduin - Den Haag
Deltaplein 200
2554 EJ  Den Haag
T (070) 4482482
E info@atlantichotel.nl
I www.atlantichotel.nl

Your seaview experience in 
The Hague.

Holland Casino
Kurhausweg 1
2587 RT  Den Haag
T (070) 3067777
E scheveningen@
hollandcasino.nl
I  www.hollandcasino.nl

Holland Casino: weet waar 
je kansen liggen!

NH Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100
2595 BR  Den Haag
T (070) 3812345
E nhdenhaag@nh-hotels.com
I www.nh-hotels.com

Eye for detail

NH Zoetermeer
Danny Kayelaan 20
2719 EH  Zoetermeer
T  (079) 3610202
E nhzoetermeer@nh-hotels.com
I www.nh-hotels.com

Eye for detail

www.nh-hotels.com www.hague.lemeridien.com

www.hollandcasino.nl

www.atlantichotel.nl

Steigenberger Kurhaus Hotel
Gevers Deynootplein 30
2586 CK  Den Haag
T (070) 4162636
E events@kurhaus.nl
I www.kurhaus.nl

Eigentijdse gastvrijheid, uitgebreide congres 
faciliteiten, maatwerk in meetings, professioneel 
en betrokken, unieke ambiance aan de Noordzee.

www.kurhaus.nl
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Golden Tulip Bel Air Hotel
Johan de Wittlaan 30
2517 JR  DEN HAAG
T (070) 3525386
E banquet@goldentulipbelair-
 hotel.nl 
I www.goldentulipbelairhotel.nl

International standards, local 
flavours!

www.goldentulipbelairhotel.nl

Het Spaansche Hof
Westeinde 12
2512 HD  Den Haag
T (070) 3562061
E info@hetspaanschehof.nl
I www.hetspaanschehof.nl

Majestueuze historie in 
hartje Den Haag.

www.hetspaanschehof.nl

Boenk & de Groot
catering en evenementen
Lange Voorhout 15
2514 EA  Den Haag
T (070) 3589474
E info@boenkendegroot.nl 
I www.boenkendegroot.nl

Exclusieve catering, 
bijzondere evenementen 
op diverse locaties in en 
om Den Haag.

www.boenkendegroot.nl

Carlton Ambassador 
Sophialaan 2
2514 JP Den Haag
T (070) 3630363
E info@ambassador.carlton.nl
I www.carlton.nl/ambassador

Carlton Beachclub
t.o. Gevers Deynootweg 201
2586 HZ Den Haag
T (070) 3541414
E beachclub@beach.carlton.nl
I www.carltonbeachclub.nl

www.carlton.nl/beach

De twee Carlton Hotels in Den Haag en 
Scheveningen bieden, in combinatie met de 
Carlton Beachclub, een compleet pakket voor 
stijlvolle & inspirerende evenementen!

Carlton Beach 
Gevers Deynootweg 201
2586 HZ Den Haag
T (070) 3541414
E info@beach.carlton.nl
I www.carlton.nl/beach 

AVEQ Show Theatre & 
Congress Facilities
Koppelstokstraat 81
2583 CB  Den Haag
T (070) 3062546
E rental@aveq-groep.nl
I www.aveq-groep.nl

The AudioVisual company 
to rely on.

Idazaal
Juffrouw Idastraat 2
2513 BG  Den Haag
T (070) 3132070
E info@idazaal.nl 
I www.idazaal.nl 

De Idazaal: een exclusieve 
locatie in hartje Den Haag.

www.carlton.nl/ambassadorwww.carltonbeachclub.nl

www.idazaal.nl

www.aveq-groep.nl

Badhotel Scheveningen
Gevers Deynootweg 15
2586 BB  Scheveningen
T (070) 3512221
E info@badhotelscheveningen.nl
I www.badhotelscheveningen.nl

Zakelijk gemak aan Zee!

www.badhotelscheveningen.nl

Crowne Plaza Den Haag - 
Promenade
Van Stolkweg 1
2585 JL  Den Haag
T (070) 3525161
E info@crowneplazadenhaag.nl
I www.crowneplazadenhaag.nl

Crowne Plaza Den Haag - 
Promenade
The place to meet!

www.fortiscircustheater.nl

Fortis Circustheater
Circusstraat 4
2586 CW Den Haag
T (070) 4167607
E evenementen@
 fortiscircustheater.nl
I www.fortiscircustheater.nl

Fortis Circustheater, overdag 
ook beschikbaar voor uw 
evenement!

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN  Den Haag
T (070) 4458022
E eb@hhs.nl
I www.dehaagsehogeschool.nl/ 
 evenementen

Congres, symposium of 
vergadering?
De Haagse Hogeschool, meer 
dan alleen onderwijs.

www.crowneplazadenhaag.nl

www.dehaagsehogeschool.nl/evenementen
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30 september – 2 oktober

N aast de Nederlandse markt heeft Festivak inmiddels ook de harten 
verovert van onze branchegenoten in België: in 2006 vond Festivak 

plaats in Antwerpen, één van de belangrijkste evenementensteden van 
België. Het doel ‘een brug slaan tussen de Nederlandse en Belgische 
evenementenbranche’ is behaald. Dit bleek ook uit een volledig uitverkochte 
locatie en een boven verwachting hoog bezoekersaantal. 

Dit jaar zal de Nederlandse editie van Festivak wederom plaatsvinden in 
Rosmalen op het Autotron terrein. Om de bezoeker nog beter van dienst 
te kunnen zijn is dit jaar gekozen voor een spraakmakende uitbreiding 
van de beurs. Naast het segment publieksevenementen, waar Festivak 
al ruimschoots haar sporen mee heeft verdiend, zal ook het segment 
bedrijfsevenementen uitvoerig aan bod komen. De twee segmenten samen 
bieden een uniek platform voor exposant én bezoeker, een afspiegeling van 
de totale evenementenbranche!

Festivak is én blijft de vakbeurs voor toeleveranciers uit de evenementen-
branche. Afgelopen jaren presenteerden bedrijven hun producten en 
diensten binnen in het Expodome en buiten op het Evenemententerrein 
van Autrotron. Ook dit jaar staan beide locaties weer geheel in het teken 
van publieksevenementen; van showequipment en attractieverhuur tot 
facilitaire voorzieningen en accommodaties. 
Om het segment bedrijfsevenementen de ruimte te bieden wordt Festivak 
2007 uitgebreid met een extra exposantenhal; EvenTron. EvenTron is een 
moderne full-service locatie met een vloeroppervlakte van ruim 3000 m2. 
Multifunctionaliteit, goede bereikbaarheid en professionaliteit zijn de pijlers 
van EvenTron. In deze opzet zal EvenTron dus een podium bieden aan alle 
belangrijke spelers uit het segment bedrijfsevenementen. Van locaties en 
cateraars tot arrangementen en organisatiebureaus. Professionals ontmoeten 
professionals!

Festivak 2007 vormt in deze opzet de ideale mix van belangrijke 
spelers uit de branche en biedt de bezoeker een totaalbeeld van wat de 
evenementenmarkt vandaag de dag te bieden heeft. Geen beurs toont zó 
duidelijk de mogelijkheden van haar exposanten. De organisatie maakt zo 
min mogelijk gebruik van de faciliteiten die de locatie biedt, maar laat 
de infrastructuur, de catering, de aankleding en alle overige producten 
en diensten die er nodig zijn voor een succesvol “evenement” leveren en 
presenteren door de exposanten.

Gedurende deze 11e editie  op 30 september, 1 en 2 oktober zullen ruim 
300 bedrijven gebruik maken van dit bijzondere platform om op een 
spraakmakende wijze hun producten en diensten te presenteren op Festivak 
2007.  •

Meer informatie over Festivak 2007 kunt u lezen op www.festivak.nl of  
www.eventron.nl/festivak2007. Via deze site kunt u gratis toegangsbewijzen 
downloaden.

Grootste 
evenementenbeurs 
in de Benelux

Festivak 2007

Buitenterrein Festivak

Festivak is, sinds de eerste editie in 1996, uitgegroeid tot één van de twee grote vakbeurzen 
voor de evenementenbranche. Met ruim 300 exposanten en 21.500 m2 beursvloer is Festivak 
de grootste evenementenbeurs van de Benelux. Dit jaar zal de 11e editie van Festivak op 30 
september, 1 & 2 oktober plaatsvinden op het Autotronterrein te Rosmalen.
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Ouwehands Dierenpark Rhenen • Grebbeweg 111, Rhenen • Elke dag geopend • Telefoon 0317 650 200 

Ouwehands Dierenpark is dé locatie voor feesten en  partijen.

Nergens in Nederland vindt u een plek die zo uniek en  bijzonder

is en waar zoveel  mogelijkheden zijn om in een smaakvolle

 ambiance uw evenement te  vieren. We hebben in ons dierenpark de

perfecte locaties voor elk feest en  evenement. Voor onder  andere

 personeelsfeesten, bruiloften,  congressen, persmeetings en

 productpresentaties zijn er  uitgebreide mogelijkheden. 

Kortom een spannende  locatie waar 

uw gasten nog lang over zullen napraten…

Ouwehands 
Dierenpark Rhenen… 

beestachtig spannend!

www.ouwehand.nl

>> 3 Vergaderzalen  >> Jungle Restaurant >> Tucajungle

>> Zeeleeuwentheater >> Kalahari, The African lodge

>> RavotAapia - Europa’s grootste overdekte speeljungle

Ouwehands Dierenpark is zeer goed  bereikbaar en ligt midden in het land.

Voor meer informatie of voor een voorstel op maat bel met

0317 650 200 

Expo Display Service Benelux, Jean Monnetpark 31, Postbus 661, 7300 AR APELDOORN
T 055-323 85 55, F 055-323 19 99, E info@nl.expodisplayservice.com

www.expodisplayservice.com

Gratis infopakket?

Bel (055) 323 85 55

Ontdek de wereld van marketing displays
• mobiele presentatiesystemen • modulaire stands • bannersystemen

We create your marketing displays
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P erformance Improvement, een bureau voor 
event & travel marketing, organiseerde in de 

Philharmonie van Haarlem een paneldiscussie om 
dieper in te gaan op de plek van evenementen en 
reizen in de marketingcommunicatiemix. Event- en 
communicatiemanagers van Carglass, Delta Lloyd, 
Novartis en de Politie Noord-Holland Noord namen 
deel aan de discussie. De discussie werd gevoerd 
aan de hand van de stelling ‘event & travel marketing 
is een integraal onderdeel van de marketingcom-
municatiemix.’ 

Een integraal onderdeel van de 
marketingcommunicatiemix
Daar waar media-inkoop en sponsoring een vast 
budget en planning vooraf hebben, blijkt dat 
evenementen en reizen over het algemeen nog 
steeds ad hoc en zonder van te voren opgesteld 

budget georganiseerd worden. Een onderdeel 
van de communicatiemix dat niet gebudgetteerd 
wordt, kan niet integraal genoemd worden. In 
vergelijking tot de andere onderdelen uit de 
communicatiemix is event en travel marketing een 
relatief jong middel, maar desondanks niet minder 
belangrijk of effectief volgens de deelnemers aan 
de discussie. Het gebrek aan planning en budget 
voor evenementen en reizen kan daarom niet 
alleen toegeschreven worden aan het nieuwe 
mediumtype. Het feit blijft dat bedrijven jaarlijks 
veel tijd en geld besteden aan evenementen 
en reizen, investeringen die, wanneer het om 
bijvoorbeeld commercials zou gaan, niet zomaar 
gedaan zouden worden. Ami Krausz van Novartis, 
een wereldwijd opererend concern, actief op het 
brede terrein van de gezondheidszorg met nadruk 
op geneesmiddelen, zegt: “Voor sponsoring en 

e-business hebben we potjes, voor evenementen 
niet. Als ik vraag naar het budget voor een bepaald 
evenement is de reactie ‘wat heb je vorig jaar 
ongeveer uitgegeven?’” Edith Lommerse, van 
de Politie Noord-Holland Noord: “Het lijkt vaak 
ook aan de persoon te liggen die het evenement 
aanvraagt, Pietje gunnen we het, dus regelen we 
budget, maar als Jantje komt, is helaas het geld op. 
Er zit geen lijn in.” De reden waarom evenementen 
en reizen zo’n bijzondere positie hebben binnen 
de mix blijft onbeantwoord. Misschien is de 
organisatie van evenementen en reizen niet vooruit 
te plannen, misschien willen bedrijven de vrijheid 
houden alleen dan evenementen te organiseren 
wanneer het budget het toelaat. Wanneer dit laatste 
het geval is, zullen evenementen en reizen niet snel 
een integraal onderdeel van de communicatiemix 
kunnen worden.   >>

Waar vroeger de secretaresse of de afdeling P & O de evenementen organiseerden, ligt de ver-
antwoordelijkheid nu vaker bij de afdeling marketing en de eventmanager. Met deze verschuiving 
lijkt event en travel marketing een belangrijker plaats in te nemen in de marketingcommunicatie-
mix, maar is dat ook zo? Zijn evenementen een strategisch middel of worden ze toch nog vaak ad 
hoc en ongestructureerd ingezet?

Het gebrek aan 
effectmeting

Fred van Dijk, Event Manager bij Delta LloydPerformance Improvement, een bureau voor event & travel marketing, 

organiseerde in de Philharmonie van Haarlem een paneldiscussie om 

dieper in te gaan op de plek van evenementen en reizen in de 

marketingcommunicatiemix.



Voldoende 
onderscheidend vermogen
Evenementen en reizen zijn middelen waarmee 
een bedrijf zich kan positioneren mits het 
evenement of de reis relevant is voor de doelgroep 
en onderscheidend is van de concurrent. Een 
goed voorbeeld van een slechte praktijksituatie 
zijn de congresreizen in de medische wereld. 
Jarenlang was het onderscheidend vermogen van 
deze reizen ver te zoeken, zo ver zelfs dat artsen 

Paneldiscussie
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Effectmetingen staan echter nog in de 

kinderschoenen, wat opmerkelijk is gezien de 

uitgaven aan evenementen en reizen die gedaan 

worden door bovengenoemde bedrijven, namelijk 

zo’n twintig miljoen euro per jaar.

Meetbare doelstellingen
Een evenement en een reis zijn communicatie-
middelen en kunnen dus bijdragen aan het 
bereiken van bepaalde doelen van het bedrijf. 
Dit vereist wel dat evenementen en reizen 
georganiseerd worden vanuit een eigen heldere 
en haalbare doestelling en het effect achteraf 
gemeten wordt. En juist het meten blijkt lastig 
gevonden te worden door de deelnemers. 
Effectieve meetinstrumenten ontbreken, maar 
ook de doelstelling van het evenement of de 
reis blijkt niet altijd dusdanig aanwezig of 
geformuleerd te zijn dat meten mogelijk is. Alle 
deelnemers evalueren hun evenementen en 
reizen wel, waarbij de manier van evalueren 
verschilt van een mondelinge evaluatie met 
het evenementenbureau tot een elektronische 
vragenlijst voor iedere gast. Fred van Dijk, Event 
Manager bij Delta Lloyd: “Alle evenementen die 
we voor klanten organiseren worden geëvalueerd. 
We hebben het hele proces geautomatiseerd, 
elektronische uitnodiging, een badge en dus ook 
de evaluatie, die een dag na het evenement naar 
iedereen gestuurd wordt.” Effectmetingen staan 
echter nog in de kinderschoenen, wat opmerkelijk 
is gezien de uitgaven aan evenementen en 
reizen die gedaan worden door bovengenoemde 
bedrijven, namelijk zo’n twintig miljoen euro 
per jaar. Het gebrek aan goede effectmeting lijkt 
daarmee de professionalisering van event en 
travel marketing nog in de weg te staan. 

geen idee hadden met wie ze op reis waren. Door 
veranderde regels is de periode van puur fêteren 
voorbij, de reizen moeten een educatief karakter 
hebben en de arts moet bijbetalen om deel te 
mogen nemen. Maar positioneren door middel 
van congresreizen blijkt lastig. Het enige dat 
met een congresreis bereikt kan worden, is een 
goed gevoel tussen de arts en accountmanager 
te bewerkstelligen. Dat goede gevoel is te meten, 
maar wat levert het op? Uit de meting zou 
kunnen blijken dat de betreffende farmaceut 
zich onderscheid op het goede gevoel. Alleen 
levert dit geen te herleiden (financieel) resultaat 
op, dus in hoeverre is een dergelijke congresreis 
rendabel? Moet je als farmaceut dan niet verder 
doordenken hoe congresreizen een bijdrage 
kunnen gaan leveren aan de positionering van 
het eigen merk? 

De toegevoegde waarde van een
bureau als Performance Improvement
De komst van eventmanagers kan betekenen 
dat bureaus als Performance Improvement 
gepasseerd worden. Bedrijven hebben immers 
de kennis zelf in huis. De deelnemers aan de 
discussie zien juist wel een rol weggelegd voor 

het bureau vanwege de schat aan kennis die het 
bureau heeft, het voor eventmanagers lang niet 
altijd haalbaar is om de gehele organisatie van 
een evenement zelf te doen en de samenwerking 
professionalisering kan betekenen. Kees Takken, 
van de Politie Noord-Holland Noord: “De vraag 
is natuurlijk ‘moet je het nog wel allemaal zelf 
willen organiseren?’ Vanwege het geld willen 
we het graag zelf doen, maar op een gegeven 
moment is dat niet meer haalbaar en moet je 
het wel uitbesteden.” Petra Kroon: “Ik vind dat 
onze toegevoegde waarde o.a. zit in het feit dat 
we als objectieve consultant de belangen van 
de verschillende afdelingen kunnen overzien en 
behartigen.”

Meer stappen te nemen
De discussie laat zien dat evenementen een 
stap hebben gemaakt in de richting van een vast 
onderdeel worden van de communicatiemix: 
over het algemeen is het niet langer de 
secretaresse of P & O medewerker haar taak om 
een evenement te organiseren, maar die van de 
event- of communicatiemanager. Evelien van 
Setten van der Meer, van Carglass: “Bij ons was 
het zo dat de eventmanager vanuit HRM werkte, 
tegenwoordig is dat de afdeling marketing 
en communicatie. We hebben veel externe 
evenementen, waardoor het logischer is om 
vanuit marketing en communicatie te opereren.” 
Een integraal onderdeel zoals sponsoring of 
advertenties dat zijn, is het evenement zeker nog 
niet binnen de communicatiemix. Het gebrek aan 
planning en budget lijkt daarvoor de belangrijkste 
reden te zijn. Evenementen nemen daarmee een 
bijzondere positie in: er worden behoorlijke 
bedragen uitgegeven zonder dat planning, budget 
of effectmeting vereisten zijn. •

Ami Krausz van Novartis

Edith Lommerse, van de Politie Noord-Holland Noord

Evelien van Setten van der Meer, 

van Carglass

Kees Takken, van de Politie Noord-Holland Noord

www.rederij-vooruit.nl

Rederij Vooruit kent een oude traditie als het gaat om de verhuur van traditionele 

schepen. Sinds 1968 zeilen tal van onze schepen over de Wadden, het IJsselmeer en 

de wateren van Friesland. Onze schepen zijn herkenbaar aan de blauwe vlag met de 

witte ‘V’.

Rederij Vooruit houdt de prachtige, nostalgische schepen in de vaart en geeft ze een 
nieuwe functie. Vandaag de dag worden de schepen vooral gebruikt om met groepen 
te varen. Particulieren gebruiken de schepen bijvoorbeeld voor familiefeestjes, maar 
ook scholen, bedrijven en verenigingen zijn regelmatig te gast aan boord van één van 
onze schepen. Of het nu gaat om een verjaardag, een bedrijfsuitstapje, een incentive 
of een andere gelegenheid, Rederij Vooruit heeft altijd een geschikt schip. Zeilen op 
traditionele schepen... Dat is een belevenis om nooit te vergeten!

Geeuwkade 9, 8651 AA IJlst Tel. (0515) - 531485 - Fax  (0515) - 532630
E-mail: info@rederij-vooruit.nl Internet: www.rederij-vooruit.nl

REDERIJ ‘VOORUIT’ HOLLAND B.V.

Zeilen op traditionele schepen 
met Rederij Vooruit 
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In dit “Combi arrangement” kun je een keuze maken uit de volgende activiteiten:
“Driving Safe”
1 uur slipcursus
1 uur off-road rijden
“Driving Fun”
1 uur Quad rijden
1 uur Powerturnen
1 uur Outdoor Karten
1 uur Sandbuggy

Slipcursus:
Slippen, sturen, draaien op glad wegdek en weer recht doorgaan! Onze rijvaardigheidscursussen zijn dé 
manier om een volleerd automobilist(e) te worden. 

Off road rijden:
De diverse obstakels, kuilen, hellingen en krappe bochten maken een uitdagend parcours! Maar 
onder begeleiding van een professionele instructeur leert u uw stuurcapaciteiten en rijvaardigheden te 
verbeteren en rijdt u aan het eind van de cursus zelfverzekerd over dit ruige terrein in een 4x4 Off-road 
auto.

Quad rijden:
Zoekt u een avontuurlijke activiteit? Quad rijden is hiervoor uitermate geschikt. U kunt op onze 
verschillende terreinen een uitdagend circuit rijden, waarbij techniek, stuurmanskunst en behendigheid 
voorop staan.

Karten:
Karten, wie kent het niet? Snelheid, vaardigheid, maar vooral behendigheid; daar gaat het allemaal 
om. De eerste ronden zult u de baan nog even moeten aftasten, maar als u de ideale lijn eenmaal heeft 
gevonden, kunt u uw snelheid behouden. Het adrenalinepeil schiet omhoog; de volgende bocht komt al 
in zicht, tijd om in te sturen!

Sandbuggy rijden:
Sandbuggy rijden is bij uitstek een avontuurlijke activiteit omdat je met dit voertuig een spectaculair Off-
road parcours gaat afleggen waarbij het gaat om behendigheid en voertuigbeheersing. De sandbuggy 
heeft vier profielbanden en is omgeven door een kooiconstructie voor de veiligheid. 

Onvergetelijk Cadeau?
Je kunt jouw relatie, collega, vriend of vriendin, de dag van zijn of haar leven bezorgen met het 
geven van onze cadeaubon! Wanner u de activiteiten in het arrangement openlaat, kan de 
cadeaubonontvanger zelf kiezen aan welke onderdelen hij / zij wilt gaan deelnemen. 
 
Prijs Combi Arrangement: 
1 uur een van bovenstaande activiteiten 69 euro  
2 uur durende combinatie
 uit bovenstaande activiteiten 109 euro 
3 uur durende combinatie
 uit bovenstaande activiteiten 139 euro 
4 uur durende combinatie
 uit bovenstaande activiteiten 169 euro 
5 uur durende combinatie
 uit bovenstaande activiteiten 199 euro      

www.trafficcontrol.nl
of bel 035-523 44 59

“Driving Safe” en “Driving Fun” met het Combi 
arrangement
Altijd al een antislipcursus willen doen? Of een spectaculaire rit op een quad willen maken of in een 
Sandbuggy willen rijden? Of met je relaties en/of collega’s door onherbergzaam terrein willen rijden? 
Boek het “Combi arrangement” en Traffic Control maakt het mogelijk op één dag!

Extra info
Bij het combi arrangement kun je combinaties naar keuze maken en zo je eigen 2-uur, 3-uur of 4-uur 
durend programma samenstellen.

Limodropping: luxueus, 
maar niet heus….
Een ludieke grap uithalen met uw collega’s? 
 
Wij ontvangen u op de meest luxe locatie in 
Nederland. Minimaal 4 sterren en alles erop en 
eraan. Neem plaats in het Grand Café en geniet 
van al het moois. Veel tijd is daar echter niet voor, 
want plotseling rijdt een limousine het terras op. 
Zou het dan allemaal nog luxer gaan worden? 
Uw collega’s verheugen zich er helemaal op 
vandaag eens lekker in de watten gelegd te 
worden. De chauffeur schenkt iedereen een glas 
champagne in voor onderweg en één voor één 
stappen jullie in de limo. Zonder verdere instructies 
rijden jullie weg naar het onbekende...  
 
Ineens verschijnt Luitenant Pluis op het LCD scherm 
in de limo. Lachend vertelt hij dat dit niet het 
uitje is waar iedereen op dit moment op rekent: 
wanneer de limo stopt zullen uw collega’s te voet 
verder moeten!  
 
Aan de hand van een GPS gaan jullie op zoek 
naar de verschillende missies die jullie onderweg 
zullen moeten volbrengen. Welke dat zijn kiest u 
zelf. 
Een voorbeeld is de “survivalbaan” waar teams 
tegen elkaar zullen strijden om de dagprijs. 
Fietsend op de mountainbike of tandem vervolgen 
jullie de route, opzoek naar het volgende 
checkpoint. Durven jullie de quadbaan aan? 
Doorboor de appel op het hoofd van Wilhelm Tell 
tijdens een wedstrijd handboogschieten of breek 
je hersenen op de Tangram.  
 
Wie is het eerst terug op de startlocatie? 
Daar mag u dan toch plaatsnemen in de 
beautysalon waar u kunt genieten van een 
verwenarrangement. De dames worden 
mooi opgemaakt terwijl de heren van een 
ontspannende handpeeling genieten.  
 
Een dag vol verrassingen en waar niets is wat 
het lijkt...

De limodropping is te boeken vanaf 
49,50 Euro p.p. bij SOS Sport&Events: 
www.limodropping.nl, 
tel. 0577-401506

Bedwingen, temmen en beheersen in BOP: 
spectaculair evenement van SEVAN 
BOP oftewel Balance of Power is een uitdagend programma vol PK’s, kracht en snelheid. BOP is zeer geschikt 
voor personeels- of relatiedagen: avontuurlijk, opwindend en actief. Beslist iets heel anders dan u al kende! 
Land Rovers, mega-tractoren en rib-boten spelen in dit evenement de hoofdrol. Lukt het u de Land Rover te 
bedwingen terwijl de profielbanden vollopen met vette klei? Komt u de steile helling op zonder dat de Land 
Rover begint te spinnen en te graven? 
Na dit spektakel dagen wij u uit de metershoge Case Magnum-tractor te temmen. Het twaalf ton zware 
beest ploegt door de diepste kleigeul en wroet zich moeiteloos een weg naar boven. Mits u uw stuurmans-
kunsten weet te gebruiken! En dan is er nog een boottrip. En wat voor één! De rib-boot is van het kaliber ruwe 
bolster blanke pit: een ‘4x4’ met 700 pk die met 80 km/u over de golven raast en stuitert. Soms komt de boot 
even los en lijk je wel te vliegen! Het evenement sluiten we af met een perfect verzorgde barbecue bij de 
blokhut aan de jachthaven van het pittoreske dorpje Alem. In de BOP krijgt u de kans om de zwaarste 
machines te temmen en te heersen over kracht en snelheid. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Sevan Evenementen Organisatie.

www.sevan.nl, tel: 0418-541351

Nederlands Debat Instituut
PRO & CONTRA
Een debat van het Nederlands Debat Instituut is het middel bij uitstek om op 
een evenement op een scherpe, interactieve en leuke manier met een groep 
van gedachten te wisselen.Het debat wordt voor allerhande bijeenkomsten 
ingezet zoals; kennisoverdracht en meningsvorming, de lancering van een nieuw 
product of dienst of kennismaking of teambuilding. Het debat kan plaatsvinden 
tijdens een lunch of diner, als onderbreking van een vergadering of op een 
congres of tijdens een personeelsdag. Onze debatleiders hebben ervaring 
in het leiden van debatten voor de meest uiteenlopende doelgroepen en 
onderwerpen. Zij zijn in staat om in iedere setting een zaal te enthousiasmeren 
en een scherp debat van de grond te krijgen waarbij alle aanwezigen een 
prominente rol vervullen of het nu gaat om een zaal van 10 of 1000 personen.
 
Gelijk hebben én gelijk krijgen
”Gelijk hebben is niet voldoende, je moet het ook krijgen” zei de grote Aristoteles 
ooit. In deze training leert u via het debat overtuigender over te komen. 
Daarnaast werkt u aan aantrekkelijk presenteren, deugdelijk argumenteren, 
kritisch luisteren en scherpe vragen stellen. De kennis en ervaring opgedaan in 
de training kunt u direct toepassen bij bijvoorbeeld het geven van presentaties, 
het voorzitten van vergaderingen en het leiden van gesprekken, discussies of 
debatten of spreken in het openbaar in algemene zin.
 
Voor meer informatie kijk op 

www.debatinstituut.nl of bel met 035 – 625 20 50 

Schapendrijven met Border Collies: 
beleef het mee!!
Kijken, genieten, beleven maar vooral ook doen! De bijzondere workshop 
Schapendrijven met 
Border Collies geeft u een kijkje in deze fascinerende wereld. Perfect luisteren, 
snelheid, precisie maar vooral ook passie zijn de elementen waardoor de 
Border Collie een ieder fascineert. Samen met uw collega’s/familie of vrienden 
zelf schapen drijven en/of Border Collies aansturen om schapen te drijven is 
een gevoel dat u niet snel meer vergeet.

Llanfarian Border Collies heeft een fantastische workshop voor u waarin ú 
samen met de honden en schapen centraal staan!

Speciaal arrangement: 2 uur durende workshop met 25 deelnemers vanaf 
€ 38,50 p.p., o.v.v. Event View.

Vraag de brochure aan bij:

Llanfarian Border Collies
www.bordercollieevents.nl
026-4723623
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De onverslijtbare hits van Doe Maar vormen het uitgangspunt voor de 

popmusical Doe Maar!, waarin een verrassende cast en een sterke band 

de tijd van toen laat herleven. 

Winnaar van 5 musical awards.

Met Daniël Boissevain, Jan Rot, Lenette van Dongen, 

Kim-Lian van der Meij e.a.

VIP arrangement: € 142,- pp

Inclusief: Garderobe, Hostess, Programmaboekje, Ontvangst met koffie/thee, Diner incl wijnarrangement, 

Ticket 1ste rang, Pauzeontvangst met tafelgarnituur, Luxe naborrel met meet & greet, Give-Away

De musical FAME vertelt het verhaal van een groep studenten aan de New 

Yorkse High School of Performing Arts. Je deelt de dromen, teleurstellingen 

en de zoektocht naar succes van de studenten, vanaf het moment van hun 

auditie tot aan hun eindexamen.

Arrangementen beschikbaar vanaf januari 2008, bel 0900-2772643 voor de 

mogelijkheden

In deze intieme theaterproductie laat  Ruth Jacott bijgestaan door twee 

tegenspelers en een vijfmans orkest roerige jazztijden herleven met wereld-

beroemde nummers waaronder “Summertime”, “They can’t Take that Away 

from Me”, “God bless the Child” en “Strange Fruit”. 

Lady Sings the Blues… En hoe!

Ruth Jacott als Billie Holiday is de theatermetamorfose van het seizoen.

Arrangementen beschikbaar vanaf november 2007, 

bel 0900-2772643 voor de mogelijkheden  

Incentive&Ticket Company verzorgt exclusief voor V&V luxe hospitality arrangementen. Als u uw zakelijke 
relaties of dealers eens onbezorgd in de watten wil leggen is een musical arrangement een uitstekende 
manier om business en pleasure te combineren!

De topmusicals komen naar theaters bij u in de buurt dus voor een volledig verzorgde avond inclusief o.a. 
eersterangskaarten, diner, pauzeontvangst en naborrel belt u: 0900-2772643

Incentive&Ticket Company is Powered by All Events Group
www.alleventsgroup.nl | www.eersterangsarrangementen.nl



EVENEMENTEN OP HOOG NIVEAU let’s meet

Beursplein 37, Postbus 30099, 3001 DB Rotterdam
T 010 405 44 62 E congress@wtcro.nl 
F 010 405 50 16 I www.wtcrotterdam.nl 

Uitgebreide ondersteuning bij congressen en evenementen!
Eén centrale voor meer dan 25 hotels in de Rotterdamse 
regio. HSR sluit contracten met de hotels en fungeert als 
centraal aanspreekpunt bij reserveringen voor de deelnemers. 
Bij ieder evenement bieden wij een unieke website.

Postbus 267, 3000 AG Rotterdam
T 010 414 73 14 E reservations@hotelservicerotterdam.nl
F 010 214 01 08 I www.hotelservicerotterdam.nl

ROTTERDAM MARKETING
POSTBUS 30235 // 3001 DE ROTTERDAM

 010 205 15 00  CONVENTIONS@ROTTERDAM-MARKETING.NL

 010 205 15 99  WWW.ROTTERDAM.INFO

Beurs-WTC Congress Center is een vijf kamer congresaccom-
modatie, gevestigd in hartje Rotterdam en biedt u als Erkend 
Congresbedrijf een full-service concept aan. U heeft keuze uit 
30 verschillende ruimten geschikt voor 10 tot 1.000 personen. 
Onze projectmanagers luisteren naar uw wensen en advise-
ren u graag.

BEURS-WTC CONGRESS CENTER

De Kuip heeft diverse zalen voor uw bijeenkomst, van een 
vergadering tot een personeelsfeest. U kunt uw bijeenkomst 
tevens combineren met een Feyenoord Tour in De Kuip. 
Goed bereikbaar vanaf de A16 en gratis parkeergelegenheid.

DE KUIP CONGRES- & EVENEMENTENCENTRUM

Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam
T 010 492 94 55 E sales@dekuip.nl 

  I www.dekuip.nl

Van woensdag 20 t/m 24 juni 2007 vindt in het sfeervolle 
Kralingse Bos weer het 59ste CHIO Rotterdam plaats. Een 
uniek hippisch outdoor evenement waar topsport springen en 
dressuur wordt afgewisseld met shows en topentertainment. 

CHIO ROTTERDAM

since 1948

Rotterdam Marketing informeert en adviseert associaties, bedrijven, 
organisaties en intermediairs over de mogelijkheden die Rotterdam 
heeft op het gebied van congressen, vergaderingen en andere 
zakelijke evenementen. Dit doen wij objectief en gratis.

ROTTERDAM MARKETING

Postbus 30235, 3001 DE Rotterdam
T 010 205 15 00 E conventions@rotterdam-marketing.nl
F 010 205 15 99 I www.rotterdam.info

HOTELSERVICE ROTTERDAM

Kralingseweg 120, Postbus 4266, 3062 AG Rotterdam
T 010 452 89 00 E info@chio.nl
F 010 453 15 55 I www.chio.nl

WWW.ROTTERDAM.INFO

Ons Ahoy is uw Ahoy!
Vijf woorden waarmee we de kern van ons multifunctionele 
complex het beste weergeven. Of u nu een congres, evene-
ment, beurs of een combinatie hiervan wilt organiseren, bij 
alles geldt: Uw Ahoy heeft er de ruimte voor!

AHOY ROTTERDAM

Ahoy-weg 10, 3084 BA Rotterdam
T 010 293 32 43 E sales@ahoy.nl 
F 010 293 35 18 I www.ahoy.nl
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