
 

 
 

Met een goed evenement kun je nieuwe klanten aantrekken, je zichtbaarheid in de 
markt vergroten en collega's betrekken bij de nieuwe strategie.  

Je kunt mensen verrassen, activeren, verbinden en inspireren. Het evenement dat 
niemand wil missen helpt je om jouw evenement tot een groot succes te maken.  

Dit is het verslag van de masterclass op 7 september 2015 

 

 
 

Deel 1: Het voortraject 
 
Hoe krijg je het voor elkaar dat genodigden reikhalzend uitzien naar het evenement dat je 
organiseert?  

1 - Ontwerp je evenement: stem je programma af op de belangen van de genodigden 

2 - De uitnodiging: communiceer helder, persoonlijk en overtuigend 



 

 

 

1 - Ontwerp je evenement 
 
Vier stappen helpen je bij het samenstellen van een goed programma: 

 Wat is het doel van je evenement?  
bijvoorbeeld: verbondenheid creëren onder collega’s; collega’s helpen om hun klanten 
beter te begrijpen; klanten binden; nieuwe klanten aantrekken; de expertstatus van je 
organisatie vergroten. 

 Wie wil je uitnodigen? 
ben zo specifiek mogelijk, durf keuzes te maken, een heldere doelgroep maakt het 
makkelijker om het programma af te stemmen op de genodigden. 

 Hoe kun je de genodigden verder helpen? 
wat willen zij voor elkaar krijgen? Waar kun je ze mee helpen? Waarmee kunnen ze 
promotie maken of gelukkiger worden? Waar komen ze voor? 

 Hoe geef je vorm aan de inhoud? 
zorg dat de energie er niet uit loopt, maak je programma afwisselend en geef je 
deelnemers een actieve rol. 



 

 

Evenementen die niemand wil missen 
Een greep uit de evenementen die de deelnemers aan de masterclass niet hadden willen 
missen:  

Eigen huwelijk, Olympische Spelen, Amsterdam diner, Antilliaanse feesten in Hoogstraten, Lowlands, 
Sail, Innovatieprijs Rivierenland, Vrienden van Amstel Live, Oerol festival, The Woo, North Sea Jazz 
festival, Weekend parachute springen, Heel Nederland danst, Southwest Four Festival (Londen), 
Amsterdam City Swim, World Cup veldrijden, Concert van The Eagles, Rome reis met hele bedrijf, Eigen 
tuinfeest, Sneekweek, Wings for Life run, Concert Red Hot Chilli Peppers, Festival, Workshop expo 
Shanghai, IFA BERLIJN, De Parade, Gay Pride, Real Estate Connect, Power Vrouw, Brancheseminar 
Retail, Proefmei Bergen op Zoom, Holland Heineken House, Samenloop voor hoop, Langste straatdiner 
van Leiden, Boottocht door Eemshaven, Sponsor event Make-A-Wish, Viva Brasil Festival, World Cup 
Paragliding Brazilië, Netwerkevent, Volvo Ocean Race Festival, Wintersport met collega's, Grand Depart 
Tour de France in Utrecht, Aurea Tv introductie in The Showcase in Parijs, BCI award uitreiking, Zwarte 
cross, Mijn eigen 50ste verjaardag, Mysteryland, WK Beachvolleybal, Bedrijfuitje Parijs, Solar Festival, 
Theaterstuk Anne Frank, Concert at sea 2015, De Toppers, Salone del Mobile, Into the Woods festival, 
Open dag studentenvereniging leiden, Kermis Volendam, Gentse Feesten, Sinterklaasavond 1975, 
Tziget 2010, Concert John Mayor, Concert Lenny Kravitz, Croatian Salsa Festival, Midwinter Marathon, 
Tomorrowland, 11 Stedentocht, Into The Great Wide Open, The Next Web Conference, Cirque Du Soleil, 
Opening van Hermitage Museum, Marathon, Prins voor één dag, Singelloop, de complete Efteling 
afhuren voor mijn evenement, Latin Village, Eifel Wielerclassic, Roland Garros, Young bilderberg 
conferentie, Blue Man Group, Amsterdam Denim Days, Marcom, KLM 90 jaar, flamenco-concerten in de 
tuinen van los Reales Alcazares in Sevilla, AFAS Awards, Jubileumborrel kantoor, Gala Topsport 
Amsterdam en de Koninklijke- Holland Beker, Billy Elliot voorstelling in Londen, Incentive Sardinië, 
Peruaans pisco event, Uit markt, Military Boekelo, Peruaans Pisco event, Diners Business Leaders, 
Blätherfestival Ortisei, Rollende keukens, Soldaat van oranje, Zaandammer Kermis, Incentive naar Zuid 
Afrika, met 1200 man 3 dagen naar New York, Grand Sumo Tournament Tokyo, International Yoga 
Festival, Carnaval Oldenzaal, Culinaire Werkplaats, Collarrun, Herdenking MH17, Diner en Blanc, Taste, 
Jubileum event zakelijke relatie, WK hockey, de eerste Kennisparade van ons bedrijf, Comicon, Concert 
Muse in Goffertpark, de vakbeurs Event, Concert Beyoncé, Dominator festival, kijkje achter de schermen 
bij Nuclear Security Summit, Relatie event SS Rotterdam, Paradie Overschie, Podium inclusief, Maya 3D 
developer conferentie, publieksdag Hersenstichting, Bezoek Formule 1 – Barcelona, Molenloop, 
Europacupfinale Ajax, Zand festival, Sensation, Feest ten behoeve van Kika, bruiloft van mijn zoon, 
groots bedrijfsfeest, concert Bryan Adams, zakelijk evenement Kaapstad, Fresh, Bruggenloop, 
Koningsdag, Pink Floyd live in de Kuip, Sol event, TransAlp 2015, onze eigen summercourses, Cadansa, 
25 jarig-huwelijk van mijn ouders. 

Wanneer je mensen vraagt welk evenement zij niet hadden willen missen, dan komen in hun 
antwoorden drie kenmerken terug:  

 Uniek / eenmalig om erbij te zijn  
 Verrassend / niet eerder zoiets beleefd 
 Relevant / lifechanging 

Bij het samenstellen van je programma moet je bedenken wat je van bovenstaande 
evenementen kunt toepassen op je eigen bijeenkomst. 



 

Interactie en werkvormen 
Tijdens het programma wil je de energie hoog houden. Bij zakelijke bijeenkomsten breng je 
vaak deelnemers samen die veel ervaring en kennis hebben. Vraag de sprekers dus om de 
deelnemers actief te betrekken bij het onderwerp. Geef de spreker NIET 35 minuten spreektijd, 
maar WEL 25 minuten om te presenteren en 10 minuten om in gesprek te gaan met de zaal.  
Je kunt sprekers adviseren over werkvormen.  

In mijn praktijk maak ik veel gebruik van onderstaande werkvormen, ze zijn eenvoudig toe te 
passen. Aaaaha! the Actor Factory biedt professionele dagvoorzitters en gespreksleiders, die 
vooraf meedenken over het programma en de juiste werkvormen. 

Superbrainstorm – deelnemers bespreken 1-op-1 uitdagingen met elkaar, aansluitend worden 
de meest bijzondere oplossingen besproken, filmpje: https://youtu.be/nJeNFSn8_Oc 

Denktanks – deelnemers bespreken uitdagingen in groepjes van vier, daarna wordt een aantal 
inzichten met de hele groep besproken. 

Tafellakensessies – deelnemers schrijven hun ideeën op het tafellaken en gaan met elkaar in 
gesprek. In drie rondes komt men tot concrete acties, filmpje: https://youtu.be/F7YE8jr4K_U 

Bodyvoting – deelnemers komen letterlijk in beweging om zo antwoord te geven op een aantal 
stellingen. Je gaat aan de ene kant staan als je het erg oneens bent en aan de andere kant als 
je het erg eens bent met de stelling. Je kunt ook 40% of 72% antwoorden door op de 
corresponderende plaatsen te gaan staan. De gespreksleider vraagt steeds een paar 
deelnemers om hun keuze toe te lichten.  

 

  

https://youtu.be/nJeNFSn8_Oc
https://youtu.be/F7YE8jr4K_U


 

2 - De uitnodiging 
 
Een goede uitnodiging zorgt ervoor dat de genodigden uitzien naar je evenement.  
Hoe krijg je dat voor elkaar?  

Maak het persoonlijk 
Zorg ervoor dat je genodigden voelen dat het écht om hen draait. Maak het uitnodigingstraject 
zo persoonlijk mogelijk, dat gaat veel verder dan een voornaam boven de mail. Activeer alle 
collega’s die contact hebben met de genodigden. Zij moeten hun eigen gasten uitnodigen, bij 
voorkeur per telefoon.  

 

Hoe zorg je ervoor dat men uitziet naar je evenement? 
Een aantal tips van de deelnemers aan de masterclass: 

 Persoonlijk, actieve benadering 
 Onderscheidend, anders dan anders 
 Uitdagend 
 Verzorgd, afgestemd op de doelgroep 
 Persoonlijke uitnodiging die niet overdraagbaar is 
 Goede titel van de uitnodigingsmail 
 Beperkt aantal plekken beschikbaar 
 Prominente sprekers / Bekend persoon 



 

 Creatief / Verrassend / Iets nieuws 
 Het gevoel van iets unieks 
 Digitaal antwoord op uitnodiging, snailmail thuis op mooi papier 
 Houd het beetje geheimzinnig: Nieuwsgierigheid opwekken 
 Kort & bondig en visueel 
 Actieve en persoonlijke benadering 
 Vooruitblik (video) geven met hoogtepunten 
 Parade-opzet, kom wanneer je wilt, kijk wat jou aanspreekt in programma 
 Creatieve save the date, spanning opbouwen en bij uitnodiging de mogelijkheid bieden 

event direct in agenda te plaatsen. 
 Blijf mensen erbij betrekken 
 Persoonlijk aanspreken 
 Meerdere contactmomenten 
 Pas het ontwerp aan op wat voor evenement het is. 
 Relevante e-mails van tevoren met 'stimulerende' informatie 
 Goede locatie of social event 
 Doel(groep)bewust uitnodigen 
 What's in it for me.... (wat brengt het mij) 
 Introducee naar eigen keuze mag mee 
 Kietel de mensen. Speel met hun verbeelding. 
 Unieke locatie 
 Luxury f & b 
 Verrassend programma 
 Actief taalgebruik 
 Goed voorproefje van het evenement zelf 
 Geef speciaal gevoel 
 Iets zakelijks extra's bieden (professionele LinkedIn foto maken op event) 
 Begin de uitnodiging met een vraag 
 Bekende namen/ prikkels, bepaalde genre muziek, thema van nu/ nieuwswaarde 
 Eerst gadget opsturen om de mensen nieuwsgierig te maken, vervolgd door hard copy 

uitnodiging. 
 Met filmpje: dynamiek, beeldend 
 Visualiseer 
 Meet & greet met personen in het vooruitzicht. Zoals Maxima, Obama, etc. 
 Aan standaard uitnodiging een persoonlijke alinea toevoegen, refereren aan het laatste 

contact.  
 Direct de aanmeldbutton vermelden 
 Anders, dan anders! Polaroid met hints bijv om te triggeren 
 Spannend maken 
 Genodigde belangrijk maken 
 Sfeer impressie 
 Persoonlijk bezorgen van een kado waar uitnodiging inzit. Heel de afdeling heeft t er 

over! 
 Aansprekende titel 



 

 Special act - als verrassing  
 Locatie pas op het laatste moment bekend maken 
 Tipje van de sluier van wat je mag verwachten (teaser) 
 Iemand aanspreken op zijn of haar expertise die niet mag ontbreken 
 Een hoofdact die zeker trekt 
 Een kleine opdracht meegeven vooraf en zorgen dat je deze opdracht al ontvangen hebt 

voor het event. 
 Vork sturen als uitnodiging voor relatie evenement. Prik je een vorkje mee? 
 Trigger de pijn en laat zien/voelen wat het resultaat van het bezoek zal zijn 
 Vertel wat mensen missen als ze niet komen 
 Maak het exclusief 
 Persoonlijk, mooi beeld, weinig tekst 
 Teaser bijsluiten in envelop 
 Gratis lunch 
 'message in a bottle' 
 Eenvoudig houden 
 Niet te vaag zijn 
 Bijzondere uitnodiging, per flessenpost bijv. 
 Pre exposure, bijvoorbeeld in de vakpers 
 Save the date uitnodiging die nieuwsgierig maakt 
 Geef nog niet alles weg 
 Gepersonaliseerde videoboodschap 
 Laten weten dat hun inbreng er toe doet 
 Interessante sprekers 
 Vervoer regelen 
 Een belofte 

 



 

 Gezamenlijk probleem oplossen 
 Schrijf geen taalfouten 
 Keuze geven 
 Een vreemde locatie ... schaapskooi tussen schapen. 
 Nieuwsgierig -> updates tussentijd versturen 
 Bijzondere uitnodiging creëren, exclusief en persoonlijk 
 Energie in aanspreken 
 Persoonlijk uitnodigen 
 Persoonlijk aanspreken met een vraag die bij de genodigde leeft 
 Niet TE veel informatie geven, mensen nieuwsgierig maken! 
 Verrassing die uit de enveloppe schiet. Een papieren vlinder die uit de enveloppe komt. 
 Storytelling 
 Duidelijk maken wat je kunt halen en brengen 
 Duidelijk gevoel what's in it for me 
 Leuke reacties van vorige editie(s) 
 Vermaak bieden 
 Scheurkalender met elke dag een tip van de sluier 
 Content delen om op te warmen 
 Waardevol netwerk 
 Diverse triggers: save the date met een leuke gimmick, officiële uitnodiging, 

eventwebsite, reminder per mail, sms reminder etc. 
 Specifieke evenementwebsite met extra informatie 
 Een goede facebookpagina opbouwen 
 Vroegboekkorting! 
 1 minuut filmpje! 
 Save the date: op tijd de datum communiceren 
 Een goede deelnemerslijst... 
 Zorg dat sleutelfiguren als trekker functioneren 
 

 



 

 NOOIT GIMMICKS! Tenzij je niet zeker bent over je inhoud 
 Passend in thema: flessenpost, filmpje, opdracht, door een vraag te stellen 
 Intrigerend beeldmateriaal gebruiken. Pakkende kop in save the date. Genodigden 

'inpakken' in de eerste alinea van de uitnodiging. 
 Laat je publiek zich inschrijven, hierdoor verhoog je de betrokkenheid 
 Uniek, verrassend. Een schatkistje en een paar dagen later pas de sleutel 
 Uitnodigen en aanmelden via eventbrite of aanmelder.nl of Halito of Parthen 
 Laat je 'ambassadeurs' voor je uitnodigen 
 Taalgebruik en grammatica en humor 

 

No-show killers 
Indien je een gratis evenement organiseert, dan zullen een aantal deelnemers op het laatste 
moment wegblijven. Zo kun je no-show beperken: 

 Drempelvrij communiceren: duidelijk plus uitrijkaarten 
 Deelnemerslijst meesturen 
 Vooraf een no-show boete communiceren, evt voor het goede doel 

 

 
FILMPJE: In dit filmpje zetten organisatoren een aantal tips rond het 
uitnodigingstraject op een rij: http://youtu.be/RFIUG_y_de0  

 

 

  

http://youtu.be/RFIUG_y_de0
http://youtu.be/RFIUG_y_d


 

 

Gespreksleiders en dagvoorzitters 
Wij bieden gespreksleiders en dagvoorzitters voor brainstorms, 
debatten, talkshows en evenementen. Onze gespreksleiders 
verbinden de deelnemers met elkaar en met elkaars ideeën. Onze 
gespreksleiders denken mee over het programma en adviseren bij 
de keuze voor de meest geschikte werkvormen.  

 
 

 

Filmpjes  
Onze videoreporter regisseert, filmt en monteert een 
videoreportage van het evenement. Het filmpje kun je gebruiken 
voor de werving van de volgende editie van je evenement. Ook kun 
je het filmpje gebruiken om het bereik van je evenement te 
vergroten (vakmedia, website, nasturen). 

 
https://youtu.be/3BNVz-nl5cc 
Videoreportage van de masterclass 
 

 

 

Acteurs nodigen uit 
Onze acteurs nodigen uw relaties persoonlijk uit. De acteurs 
brengen een kort verrassingsbezoek op de werkvloer en reiken een 
teaser of een persoonlijke uitnodiging uit.  

Keuze uit diverse kostuums (butler, koffiedame, stewardess) 

  

https://youtu.be/3BNVz-nl5cc


 

Deel 2: Netwerken 
 
Hoe kun je het makkelijk maken voor je gasten om nuttige contacten op te doen op jouw 
evenement? 

 

De tips van de deelnemers aan de masterclass: 

Badges 
 Zorgen ervoor dat men van elkaar weet wat men zoekt en wat men doet/kan betekenen 
 Badge,met duidelijk leesbare letters 
 Vermeldt op de badge relevante informatie, zoals de expertise van de deelnemer 
 Laat de deelnemers vooraf een paar trefwoorden aangeven en print die op de badge 
 Een vraag op de badge afdrukken, of juist een antwoord (vooraf inventariseren via het 

aanmeld-formulier) 
 Mensen hun grootste passie op hun badge laten schrijven 
 Zelf badge laten schrijven met wie je bent (niet alleen je naam) 
 Kleurcodering die verschillende subgroepen herkenbaar maakt: bijvoorbeeld indelen op 

interesse, workshop of karakter 
 Naambadges met QR code naar het Linkedin profiel van de deelnemer 
 Badge van een ander meegeven bij de balie, de deelnemer gaat op zoek naar zijn eigen 

badge 
 Bij persoonlijk receptie: label met: man van Truus, collega van Truus, vakantievriend 

Oostenrijk etcetera 
 Badge op de rug/schouder 

  



 

Gastheerschap (m/v) 
 Gasten worden naar account manager gebracht voor persoonlijk contact en deze stelde 

zijn gast voor aan andere gasten/accounts 
 Laat collega's als gastheren/-vrouwen optreden om mensen te verbinden 
 Vooraf vragen aan deelnemers met wie ze willen kennismaken en ze aan elkaar 

koppelen 
 Actrices inzetten, met visitekaartjes jurk (Perfect Match!) 
 Ambassadeurs, die een ‘Ask me’ button dragen 
 Namen van de gasten onthouden 
 Mensen aan elkaar verbinden door vooraf te kijken op de deelnemerslijst wie je kunt 

matchen op het evenement 
 

Deelnemerslijst 
 Deelnemerslijst vooraf toesturen 
 Deelnemerslijst met foto vooraf verspreiden 
 Smoelenboek 
 Van te voren matchen. Op vraag en aanbod, categorie of persoon 
 Foto’s van de deelnemers in programmaboekje 
 Van tevoren vragen : Met wie wilt u aan tafel?  

 
Netwerktafels 

 Ronde tafels met een stelling waar men op kan reageren 
 Thema's of onderwerpen koppelen aan (pauze)tafels 
 Een speciaal gebied inrichten om te netwerken: netwerk-café 
 Kaartjes met vragen en stellingen op statafels 
 Vooraf al matchen en afspraken inplannen 

 

 



 

 
 
Spelvormen / activiteiten 

 Activiteiten in kleine groepjes 
 Stempelkaart 
 Speeddates, eventueel met thema-tafels 
 Deelnemers kunnen kiezen voor een blinddate met een andere deelnemer 
 Pitches op de zeepkist 
 Visitekaartjesrek 
 Iets spannend door laten geven - voorwerp of zin & verhaal aan plakken 
 Laat ze elkaar een gekke vraag stellen: bijvoorbeeld wat is je favoriete kleur? 
 Interactie in het programma, deelnemers willen dan verder praten met elkaar 
 Sluit het programma af met een workshop netwerken 
 Ik heb een kaartspel bedacht 
 Stoelendans 
 Geef de opdracht om een specifiek andere deelnemer op te zoeken en maak daarmee 

een selfie. Verbindt daar een prijs aan 
 Verbinders laten rondlopen. Zodat mensen die alleen staan met elkaar worden 

verbonden. 
 Mensen aan elkaar vragen laten stellen. Bezoekers in groepjes indelen. 
 Laat deelnemers hapjes delen met elkaar 
 Onbekenden aan elkaar koppelen en een opdracht meegeven wat ze gaan doen 
 Post it met je naam en vraag, presenteer een netwerkveiling bij de lunch of borrel 
 Werkvormen met bewegen 
 Icebreaker vooraf 
 Van tevoren persoonlijke info uitvragen. Ochtend of avondmens? Katten of honden? En 

dan in programma verwerken 
 Zorg voor verschillende hoeden, de deelnemers pakken de hoed die bij hen past 



 

 
 

Technologie 
 Vooraf gasten elkaar laten ontmoeten op Facebook of Linkedingroep 
 Twitter 
 Tinder voor events: Connact of eTing.nl 
 Whova app, gelinkt aan Eventbrite 
 Via een app. Al actief voorafgaand aan het evenement! 
 Embraceled: armband die oplicht bij een match 
 Badge 2 Match: badge die oplicht bij een match 
 Yes! We Connect: geavanceerd netwerkspel  
 Netwerkapp 
 Shake-on: je wisselt contactgegevens uit door elkaar de hand te schudden 

 
Overige 

 Nodig uit op het gelijke niveau 
 Workshops in kleine groepjes in het programma, bijvoorbeeld Tafellakensessies 
 Vraag aan mensen wat ze komen halen en/of brengen 
 Creëer een ontspannen, ongedwongen sfeer 
 Neem ruim de tijd voor pauzes 
 Tafel indeling: plaats mensen aan tafels, geen vrije keuze 
 Rouleren tijdens lunch diner 
 Verschillende zit en sta situaties, zo blijft de groep in beweging, men komt steeds 

automatisch met anderen in gesprek 
 Walking dinner, dan kun je makkelijk meerdere mensen spreken 
 Inrichting van de zaal 
 Helpen met gesprekstof 
 Onderdeel maken van het concept, benoem de netwerkmogelijkheden al in de 

uitnodiging 
 Grote gemeenschappelijke deler creëren, daardoor snappen deelnemers dat ze allemaal 

wat voor elkaar kunnen betekenen 
 Zorg dat er drank is 
 Breng mensen samen in een kleine ruimte 
 Verzin iets wat jouw gasten samen kunnen ontdekken en beleven. Bijvoorbeeld in je 

catering (samen krabbenpoten kraken!) 
 Vooraf matchen, met je golden ticket naar een exposant bijvoorbeeld 
 Creëer rijen, men komt in gesprek voor de koffie-automaat 

 

 

FILMPJE: In dit filmpje zetten organisatoren tips op een rij om deelnemers 
met elkaar in contact te brengen: http://youtu.be/PCpwa5kDqhg 

 

http://youtu.be/PCpwa5kDqhg
http://youtu.be/PCpwa5k


 

 

Levend bankstel 
Dit is een verrassende manier om uw gasten met elkaar in gesprek 
te brengen. In dit klassieke bankstel zitten twee professionele 
acteurs verwerkt. Zij wenken steeds twee willekeurige gasten. De 
gasten worden uitgenodigd om plaats te nemen. Het bankstel 
brengt hen met elkaar in gesprek. 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

Netwerk café 
Onze actrices runnen uw netwerk-café. Actief werven zij 
deelnemers voor deze netwerkactiviteit.  

 

 
 



 

 

 

Deel 3: Het natraject 
 
Hoe kun je de impact van je evenement laten doorwerken? Hoe zorg je ervoor dat men napraat 
over je evenement? 

De tips van de deelnemers aan de masterclass: 

Nasturen 
 Follow up sturen met samenvatting, filmpje, foto’s etc 
 Bedank mail met relevante info over het event 
 Deelnemerslijst rondsturen 
 Creëer tijdens het event al nieuwsgierigheid naar hetgeen je gaat nasturen 
 Wel aanwezig: Presentje sturen, info opsturen, niet aanwezig: als je er wel was dan had 

je nu geweten dat.... 
 Bedank email met link naar foto's 
 Volgens de Fibonnaci reeks informatie blijven sturen. Dus op dag 1, 3, 5 etc iets sturen, 

verslag, video, kaartje, spreuk etc 
 Aanvullende informatie nasturen (extra tips) 
 In ieder geval snel opvolgen 
 Compilatiefilmpje zo snel mogelijk nasturen 
 Een paar weken later een kort filmpje sturen: mini-documentaire van de eerste 

resultaten uit het evenement (dus na een brainstorm laat je zien welke ideeën zijn 
gerealiseerd) 

 De poloraid posten 



 

 Laat cartoons/illustraties maken van hetgeen besproken werd, die kun je in het verslag 
gebruiken 

 De deelnemers persoonlijk een foto sturen waar zij zelf op staan 
 Souvenir nasturen 
 Relevant en leuke ansichtkaart, met voorgeschreven tekst + postzegel waar alleen nog 

maar de geadresseerde en je naam op hoeft te zetten 
 Na afloop een magazine sturen met daarin hoogte punten, sfeer beeld, wat bereikt is en 

interviews 
 Grappige nazorg aanbieden (trauma) 
 Quotes van deelnemers in een verslag 
 Mensen goede voornemens laten opschrijven. Die krijgen ze een maand later per post. 
 Output delen 
 Persoonlijk bedanken voor aanwezigheid door na te bellen 
 Een goede videocompilatie kun je ook gebruiken om deelnemers te werven voor een 

vervolg evenement 
 

Evalueren 
 Feedback vragen 
 Enquete 
 Resultaten uitvragen en delen, bijvoorbeeld: Wie heeft u na het event nog eens 

gesproken? 
 Sales mensen intern laten rapporteren wat eruit is gekomen en wat de volgende 

stappen zijn die ze gaan ondernemen 
 

Impact 
 Zorgen voor een verrassende ervaring in het evenement 
 Krachtige plenaire afsluiter 
 Goodybags 
 Gadgets meegeven 
 Toon iets unieks: innovatie 
 Iets grappigs meegeven voor onderweg naar huis 
 Kansen bieden 
 Vervolgsessie plannen met gelijkgestemden 
 Meet ups organiseren over vragen die naar boven zijn gekomen 
 Opdracht meegeven 
 Na afloop het contact tussen deelnemers regisseren 
 Zet na een brainstorm het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende teammeeting: 

hoe gaan we met onze afdeling bijdragen aan het doel? 
 Geef de deelnemers een uitdaging mee. Als jij een week directeur zou zijn van deze 

organisatie. Wat zou je doen om de komende veranderingen te realiseren? 
 



 

 
Social Media 

 Quotes op social media 
 Vragen of mensen het willen delen op Facebook 
 Twitter # gebruiken 
 Foto's delen  
 Vraag om op een site of Facebook een reactie achter te laten 
 Twitteractie wat ze morgen anders gaan doen 
 Foto’s taggen 
 Persoonlijk bericht op Linkedin 
 Tips of filmpjes kan men makkelijk delen 
 Creëer een groep op Linkedin, men kan makkelijk verder praten met elkaar 
 Werp na afloop nog een vraag op in die Linkedin groep, zo help je het gesprek op gang 
 Schep gelegenheid om achteraf nog vragen te stellen aan sprekers 

 
In de pers 

 Zorgen dat het in de pers komt 
 Maak je evenement nieuwswaardig 
 Stuur een persbericht dat men direct kan plaatsen naar de vakpers 
 Zelf bloggen, deelnemers vragen om te bloggen 

 
 

 

FILMPJE: In dit filmpje zetten organisatoren een aantal tips op een rij voor 
het natraject van je evenement: http://youtu.be/a-3QvlaqtC4 

 
  

http://youtu.be/a-3QvlaqtC4
http://youtu.be/a-3QvlaqtC4


 

 

Videoreportage 
Onze videoreporter regisseert, filmt en monteert een 
videoreportage van het evenement. Het filmpje kun je 
gebruiken om het bereik van je evenement te vergroten 
(vakmedia, website, nasturen). Ook kun je het filmpje inzetten 
om een volgend evenement te promoten.  
Na interne evenementen maken we regelmatig een korte 
documentaire die de eerste resultaten in beeld brengt. 

 
http://youtu.be/hA7e3TqkYbY 
Voorbeeld-reportage 

 

 

 

 

Creatieve verslaglegging 
Tijdens de masterclass maakte onze live cartoonist de 
illustraties voor deze whitepaper. Bovendien hebben drie 
kunstenaars de sessies vastgelegd als Wandverslag. 

Wij bieden creatieve vormen van verslaglegging: 

Business cartoonist  
Wandverslag  
Live mindmapper 
Tijdschrift op locatie 

 
http://youtu.be/czZdw2xnPaQ 
Filmpje creatieve verslaglegging 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

©Aaaaha! the Actor Factory BV. Voel je vrij om alle tips uit dit overzicht te delen, wel graag met 
bronvermelding. 

 

http://youtu.be/hA7e3TqkYbY
http://youtu.be/czZdw2xnPaQ


 

 

Bestel het boek 
De tips uit de masterclass zijn volledig uitgewerkt in het boek 'Het 
evenement dat niemand wil missen - Hoe organiseer je dat?' Daarin 
vind je ook praktische lijsten met inspirerende sprekers, 
dagvoorzitters en locaties. In het boek staan bovendien interviews 
met succesvolle organisatoren. (144 pagina’s) 

Bestel het boek op Managementboek.nl  
 

 

E-learning 
Het evenement dat niemand wil missen is ook beschikbaar als  
e-learning. Bekijk ruim 90 filmpjes en maak direct de bijbehorende 
opdrachten. Na afloop heb je een blauwdruk voor jouw evenement-
dat-niemand-wil-missen. Kortingscode: VIP-ERIK-9KGL-4L2 

Volg de e-learning op Studytube 
 

 

Brainstorm over jouw evenement 
We komen graag vrijblijvend bij u langs. Niet voor een 
verkooppraatje, maar voor een inhoudelijke brainstorm. We 
verbinden onze ervaring en creativiteit aan uw uitdaging. 

Plan een afspraak  
 

 

 

Aaaaha! the Actor Factory BV maakt evenementen onvergetelijk.  
Op basis van uw input produceren wij interactie, workshops, theater, 
verslaglegging en filmpjes. Wij bieden professionele dagvoorzitters, 
acteurs, filmmakers, illustratoren en workshopleiders.  
Zij vergroten de impact van uw bijeenkomst.  

www.acteurs.nl / T 070-3921140 

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789082331202/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat-erik-peekel?affiliate=4950
https://www.studytube.nl/courses/819/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat?tap_a=324-de61b4&tap_s=365-d37d40
mailto:info@acteurs.nl?subject=Graag%20plan%20ik%20een%20brainstorm-afspraak
http://www.acteurs.nl/
https://www.managementboek.nl/boek/9789082331202/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat-erik-peekel?affiliate=4950
https://www.studytube.nl/courses/819/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat?tap_a=324-de61b4&tap_s=365-d37d40

