
Verrassen, vertellen, verbinden 
Hoe organiseer je het evenement dat niemand wil missen? 

Deel 3: Zo faciliteer je betekenisvolle ontmoetingen! 

Je genodigden zijn niet alleen geïnteresseerd in sprekers en workshops. Ze willen bovendien 

elkaar ontmoeten. Zakelijke evenementen bezoek je vooral om je netwerk uit te breiden. 

Dat geldt ook voor interne bijeenkomsten. Waar mensen samenkomen bestaat een kans op 

een inspirerende ontmoeting. Het kan een nieuwe vriendschap, een nieuwe klant, een 

nieuwe leverancier of een nieuw inzicht opleveren. Als organisator moet je je gasten wel een 

beetje op weg helpen. Vaak is men wat angstig om zelf spontaan het contact te leggen.  

Aandacht en sfeer 

Breng de sfeer er direct in. Deelnemers komen vaak in zichzelf gekeerd binnen. Een vrolijke 

en hartelijke ontvangst brengt daar verandering in. Verstrek vooraf al een deelnemerslijst, 

daarmee onderstreep je de waarde van het netwerk. 

Na de ontvangst staan gasten vaak in dezelfde duo’s waarin ze zijn binnengekomen. Het 

gekke is dat ze anderen meestal niet aanspreken. Je kunt de deelnemers eenvoudig met 

elkaar in gesprek brengen. 

Gespreksonderwerpen en koffiecontainers  

Deelnemers komen makkelijker met elkaar in gesprek wanneer je gespreksstof aanreikt, 

bijvoorbeeld verrassende acts. Je sluit je aan bij een groepje rond een goochelaar. 

Aansluitend word je aangesproken door degene naast je: “Snap jij dat nou?” en je bent met 

elkaar in gesprek.  

Een innovatieve netwerkact is de Belbutlers. Twee 

butlers verbinden deelnemers met elkaar: Opeens staat 

er een butler voor je met een ouderwetse telefoon op 

een dienblad. De telefoon rinkelt. “Het is voor u!” zegt 

de butler. Je neemt op en je hebt verbinding met een 

andere deelnemer. De butler helpt het gesprek op gang 

en begint dan te lopen. Met de hoorn in de hand loop je 

achter de butler aan en al snel komt de gesprekspartner 

in beeld. Je ontmoet elkaar en de butlers zijn alweer bezig met het maken van de volgende 

verbinding. 

Ook kun je ideeën- en klaagzuilen neerzetten. Iedereen kan daar zijn ideeën kwijt, daar kun 

je elkaar makkelijk over aanspreken. 

Je kunt kaartjes met vragen of gespreksonderwerpen op de tafels leggen. De onderwerpen 

sluiten aan bij het doel van de bijeenkomst. Als het gaat over het nieuwe werken, kun je 

bijvoorbeeld kaartjes neerleggen met daarop “Hoe ziet de werkplek van de toekomst eruit?” 

en “Geloof jij in thuiswerken?” 

Peter van Lindonk organiseert het PINC inspiratie-congres. Hij laat geen kopjes koffie 

inschenken. In plaats daarvan laat hij de deelnemers zelf hun koffie tappen bij 

koffiecontainers. Bij zo’n koffiepunt komt iedereen automatisch met elkaar in gesprek. 



Rolverdeling 

Bedenk vooraf wie zich over de deelnemers zullen ontfermen. Als je een relatieborrel 

organiseert, maak dan duidelijk aan alle accountmanagers, dat zij gastheer/gastvrouw zijn. 

Zij spelen een actieve rol in het verwelkomen van hun gasten. Het is hun taak om 

deelnemers met elkaar in gesprek te brengen. Bij een intern evenement wordt deze rol 

vervuld door de directie of door het projectteam.  

Spelvormen en technologie  

Je kunt spelvormen of technologie inzetten om het makkelijker te maken voor deelnemers 

om op elkaar af te stappen. 

Gekleurde stippen: Wanneer je bestaande groepjes wilt doorbreken dan is dit een 

eenvoudige oplossing. Je geeft elke deelnemer een badge. Op elke badge is een grote 

gekleurde stip geplakt. Bij het uitgeven van de badges laat u de kleur nadrukkelijk 

benoemen: “U bent blauw! Veel plezier.” Zodra iedereen binnen is, vraagt de bediening 

terloops en één-op-één aan deelnemers “heeft u al iemand van uw kleur gesproken?” Je 

kunt ook bij het welkomstwoord aangeven dat je iedereen wil uitdagen om iemand te 

ontmoeten uit allevier de kleuren.  

Perfect Match!: De actrices van Perfect Match! zorgen 

voor een warme en persoonlijke ontvangst. Zij houden de 

lichaamstaal van de deelnemers in de gaten. Waar nodig 

geven zij wat extra aandacht. Zij brengen deelnemers met 

elkaar in gesprek. De actrices van Perfect Match! zijn 

bovendien een levende gastenlijst. Zij verzamelen 

visitekaartjes van de deelnemers op hun jurk. Iedereen kan 

zich in gesprek laten brengen. 

Netwerkveiling: Indien je vraag en aanbod samenbrengt (bijvoorbeeld een 

ondernemersborrel), dan kun je met een netwerkveiling relevante ontmoetingen mogelijk 

maken. Je geeft iedere deelnemer een kaartje waarop men een aanbieding en een vraag kan 

schrijven (op dat kaartje staan een paar voorbeelden genoemd). Je verzamelt de kaartjes en 

selecteert de leukste ‘veilingstukken’. Dan breng je vraag en aanbod bij elkaar in een korte 

veiling. Een ondernemer zoekt bijvoorbeeld iemand om mee te sparren over de 

mogelijkheden van Linkedin. Ondertussen biedt iemand anders zijn diensten aan als social 

media expert. In de netwerkveiling breng je deze twee deelnemers met elkaar in gesprek.  

Speeddatecafé: Je creëert een gezellige lounge met een duidelijk bord “Speeddate café” Op 

de tafels liggen kaartjes met gespreksonderwerpen, bijvoorbeeld “Waar ben je trots op? 

(zakelijk/privé)” en “Wat vind je het leukst aan je werk?” Ook staat er een hotelbelletje 

naast. Twee actrices begeleiden de activiteit. Zij nodigen actief deelnemers uit om elkaar te 

ontmoeten aan een tafeltje. Zij geven aan dat je de gespreksonderwerpen kunt gebruiken, 

maar dat dat niet hoeft. Zodra één van de twee op het belletje drukt, zorgt één van de 

actrices direct voor nieuwe gesprekspartners.  

Badge 2 Match: Bij de registratie beantwoorden deelnemers een paar vragen. Op basis van 

de antwoorden word je gematcht met andere deelnemers. In de badgehouder zit elektronica 

en een aantal led-lampjes in verschillende kleuren. Zodra een relevante gesprekspartner in 

de buurt komt, lichten de badges van beide deelnemers op.  

 



Swingbo Connect: Swingbo biedt slimme technologie, die een geavanceerd netwerkspel 

mogelijk maakt. Bij registratie kiezen de deelnemers uit fotosets (bijvoorbeeld “Wat wilde je 

later worden toen je kind was?” en “Wat voor soort vakantie boek je het liefst?”) De 

computer matcht de deelnemers op basis van de antwoorden. Op het evenement krijgt 

iedereen een enorme badge met daarop 4 foto’s van andere deelnemers. Met deze vier 

deelnemers heb je het meeste gemeen. Onder elke foto staat een percentage dat de 

gelijkenis in voorkeuren uitdrukt. De nieuwsgierigheid stimuleert je om met elkaar in 

gesprek te gaan. Op basis van het systeem kun je bovendien allerlei netwerkspellen en –

opdrachten spelen via touchscreens. 

Spotme: Dit is een draagbare netwerkcomputer. Elke deelnemer krijgt een spotme mee. Op 

het scherm kun je bladeren door een deelnemerslijst. Bij elke deelnemer staat een foto. Je 

kunt aanvinken wie je graag wilt ontmoeten. Zodra diegene in de buurt staat, begint de 

computer te trillen en verschijnt de foto van die deelnemer op het scherm. Je hoeft er alleen 

nog maar op af te stappen. 

Puzzel/spel: Geef de deelnemers elk de helft van een 

spreuk of van een mop met de opdracht om op zoek 

te gaan naar het ontbrekende deel. Dit kunnen ook 

verschillende combinaties van schroeven met 

bijbehorende moeren zijn. 

Congresproducent Heliview organiseert op elk 

congres zelfs een netwerkbingo. Voor elke 

ontmoeting kun je een vakje wegstrepen. Na vijf 

ontmoetingen heb je bingo en maak je kans op het 

winnen van een tablet-computer. 

Segmenteren: Bij een ontvangst kun je deelnemers een aantal malen één van vier hoeken 

laten kiezen. Iedereen loopt een aantal keer over om zo het antwoord kenbaar te maken op 

de vraag. Vragen zijn bijvoorbeeld: “Waarom ben je vandaag gekomen?” of “Wat is je eerste 

idee bij het thema van vandaag?” etcetera. Al snel kom je erachter dat je een aantal maal 

met dezelfde mensen hetzelfde antwoord kiest, je raakt met elkaar in gesprek.  

Plenair programma/workshops: In het plenaire programma en in workshops zijn er 

verschillende manieren om deelnemers met elkaar in gesprek te krijgen. In deel 2 van dit 

verslag staat een omschrijving van de handshake, netwerkparade en superbrainstorm. Deze 

momenten nemen de drempel weg om aansluitend met elkaar verder te praten. 

 

Volgende week : “Deel 4: Zo vergroot je je bereik / effect.” 

 

 

Aaaaha! the Actor Factory BV verrijkt communicatie met humor 

en interactie. Op basis van uw input maken wij workshops, acties, 

theater en filmpjes. Ontdek de kracht van Live! Communicatie... 

www.acteurs.nl / T 0800-ACTEURS (0800-2283877) 



In deze uitwerking worden de volgende mogelijkheden benoemd: 

 

Belbutlers 

De Belbutlers verbinden de deelnemers letterlijk met elkaar. Hun 

ouderwetse telefoons zijn draadloos met elkaar verbonden. 

Deelnemers kunnen aanwijzen met wie ze in gesprek willen 

worden gebracht. De Belbutlers zorgen voor gespreksstof en 

helpen de ontmoeting op gang. 

 

Belbutlers, 2,5 uur   EUR 1.180,- 

http://www.acteurs.nl/belbutlers.html 

 

 

Perfect Match! 

De actrices van Perfect Match! zijn een verlengstuk van de 

organisatie. Zij zorgen voor een warme, hartelijke ontvangst. Zij 

brengen deelnemers met elkaar in gesprek. De jurken bieden 

ruimte voor visitekaartjes, zo vormt Perfect Match! een levende 

gastenlijst. 

Perfect Match! 2,5 uur  EUR 1.130,- 

http://www.acteurs.nl/perfectmatch.html 

 

 

Speeddatecafé 

Onze actrices runnen uw speeddatecafé. Actief werven zij 

deelnemers voor deze netwerkactiviteit.  

2 actrices speeddatecafé 2,5 uur EUR 1.130,- 

 

 

• Alle prijzen gelden excl. BTW: 6% op acteurs en musici; 21% op gespreksleiders, 

dagvoorzitters, workshopleiders en verslaglegging.  

• Reiskosten worden berekend à EUR 0,28 per kilometer vanaf Den Haag. 

• Wij hanteren de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze branchevereniging IDEA. Deze 

sturen wij u op aanvraag graag toe. 


