
 

 
 

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.  

Recent is het boek 'Het evenement dat niemand wil missen - Hoe organiseer je dat?' verschenen, 

daarin lees je nog veel meer tips plus interviews met succesvolle organisatoren.  

BESTEL HET BOEK 

Op 7 september 2015 organiseren we de masterclass 'Het evenement dat niemand wil missen' 

MELD JE AAN VOOR DE MASTERCLASS (GRATIS) 

 

 Deel 4: Het natraject 
Zodra de laatste gast is vertrokken start het natraject. Wat kun je als organisator doen om de 

impact van je evenement te vergroten? Hoe houd je deelnemers betrokken? Hoe toon je de 

toegevoegde waarde van je evenement aan? Hoe kun je het bereik van je evenement vergroten? 

Evaluatie  
Zelf-evaluatie. Beschrijf wat de toegevoegde waarde van je evenement is geweest. Zet een aantal 
kerncijfers op een rij en voeg er foto’s aan toe. Verzamel een paar reacties van deelnemers en schrijf 
een korte terugblik. Wat levert de bijeenkomst op? Heb je relaties gebonden aan je organisatie? Heb 
je prospects in beweging gebracht? Heb je collega’s kennis laten delen met elkaar? Heb je kennis 
overgebracht? Deel dit document met je (interne) opdrachtgever en met je mede-organisatoren. 

Interne evaluatie. Vraag mede-organisatoren, sprekers en leveranciers wat er beter had gekund. 

Deelnemers-evaluatie. Vraag de deelnemers om verbeterpunten en om input. Denk goed na over de 
vragen die je stelt. Wat voor antwoorden gaan je echt verder helpen om het volgende evenement te 
verbeteren? Maak er geen eindeloze vragenlijst van. De tool Meetingmonitor.net kan u helpen om uw 
evenement te evalueren. 

ROI (Return on Investment). Vraag niet simpelweg aan de gasten om een rapportcijfer te geven aan 
elk onderdeel van de bijeenkomst, maar ga een stap verder. Onderzoek een half jaar na een relatie-
evenement of de genodigden meer opdrachten hebben verstrekt. Kijk na een teamuitje of collega’s 
effectiever met elkaar samenwerken. Heeft het evenement het gedrag van de deelnemers beïnvloed?  
Het Event ROI Institute (eventroi.org) van de Noor Elling Hamso biedt modellen om te meten wat een 
evenement oplevert.  

https://www.managementboek.nl/boek/9789082331202/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat-erik-peekel?affiliate=4950
http://www.hetevenementdatniemandwilmissen.nl/


 

 

Tips voor de evaluatie 
Houd het kort. Beperk evaluaties tot de kern, stel niet meer vragen dan noodzakelijk. Je krijgt niet 
alleen een hogere respons, het is ook eenvoudiger om met de kritieken aan de slag te gaan.  

Evalueer direct. Verstuur de evaluatie zo snel mogelijk na het evenement. Indien je met een 
stemcomputer of sms-voting werkt, dan kun je de deelnemers ook al een paar evaluatievragen 
voorleggen aan het einde van de bijeenkomst. De antwoorden heb je dan direct binnen. 

Beloning. Je kunt de link naar de presentaties op het einde van de evaluatie plaatsen. Deelnemers 
moeten eerst een paar korte vragen beantwoorden en krijgen aansluitend direct toegang tot alle 
presentaties. 

1-op-1 gesprekken. Je kunt ook evalueren in 1-op-1 gesprekken. Je kunt een aantal deelnemers 
nabellen en hen persoonlijk vragen hoe zij het evenement hebben ervaren.  

Ideeën verzamelen 
Indien je plannen hebt voor een volgende editie dan kun je de deelnemers direct vragen om mee te 
beslissen over het programma. Wat wordt het hoofdthema? Welke spreker willen zij meemaken?  
Zo weet je zeker dat je een flink aantal bezoekers trekt op de volgende editie. 

Aanbevelingen. Vraag deelnemers om een korte aanbeveling te schrijven. Bij de werving voor het 
volgende evenement kun je die teksten in de uitnodiging of op de website gebruiken. Dat werkt 
overtuigend. 

 



 

 

Houd je deelnemers betrokken  
Selecteer vooraf de juiste deelnemers. Deelnemers die belang hebben bij het programma zullen daar 
vanzelf mee aan de slag gaan.  

Publiceer de presentaties. Maak na afloop de presentaties beschikbaar voor de deelnemers.  
Vraag de sprekers al voor het evenement om hun toestemming, dan kun je de presentaties direct na 
het evenement publiceren.  

Verbind deelnemers met elkaar. Maak het gemakkelijk om na afloop contact met elkaar op te nemen. 
Maak de deelnemerslijst beschikbaar of start een Linkedin-groep.  

Creëer een platform. Daarop kunnen deelnemers on-line kennis delen en verder praten.  

Opvolging. Bedenk vooraf hoe je het rendement van je evenement kunt vergroten met een goede 
opvolging. Als je een productlancering doet, kun je bijvoorbeeld proef-exemplaren verloten onder de 
deelnemers. Je kunt documentatie of een cadeautje nasturen. Ook kun je een kortingsactie aanbieden 
met een beperkte geldigheid.  
 
Goodiebag. Geef een goodiebag/galatasje mee op het einde of een appel met een wikkel waarop een 
tip of een spreuk staat. Duurzame (sprekers)cadeaus met een mooi verhaal vind je op 
http://www.tuyu.nl/ 
 
Zo persoonlijk mogelijk. Wanneer je wat nastuurt, probeer het dan zo persoonlijk mogelijk te doen. 
Laat de opvolging doen door degene die de relatie beheert. Een persoonlijk berichtje - bijvoorbeeld 
op een post-it - werkt altijd. 
Tip! Maak een foto van de deelnemers op het evenement. Verstuur na afloop de documentatie als 
magazine met de deelnemer groot op de cover. Dat gooi je niet zomaar weg. 
 

http://www.tuyu.nl/


 

Taakverdeling. Activeer vooraf een aantal collega’s die de opvolging doen. Bijvoorbeeld in 1-op-1 
gesprekken met prospects of in het teamoverleg met collega’s. 
 
Mini documentaire. Zijn er acties/projecten ontstaan vanuit een kick-off of brainstorm? Maak er direct 
een kort filmpje (mini documentaire) over. Stuur dit aan de deelnemers om te laten zien dat de 
inspiratie uit het evenement inmiddels wordt omgezet in actie. 
 
Webinar. Een webinar is een on-line seminar op internet. Deelnemers hoeven zich niet te verplaatsen, 
maar kunnen meedoen achter hun computer. In het natraject van je evenement kun je een paar lunch 
webinars organiseren om voort te bouwen op het evenement.  
 
Vervolg evenement. Je kunt kleinschalige evenementen organiseren als vervolgtraject op je 
evenement. Zijn er verschillende projecten of afdelingen die zich presenteren op in workshops op je 
evenement? Waarom zou je belangstellende deelnemers niet uitnodigen om twee weken later het 
project te bezoeken? 
 
Kaart aan jezelf. Laat deelnemers tijdens het evenement een kaart aan zichzelf schrijven met de beste 
tips van de dag. De kaarten zamel je weer in en je post ze twee weken na het evenement. 
 
 
 
Verslaglegging 
Vergroot je bereik. Stuur je verslag ook naar iedereen die verhinderd was en naar alle contacten, die 
je er een volgende gelegenheid graag bij wilt hebben. Gebruik ook internet of intranet om het verslag 
te publiceren. Publiceer de weblink naar het verslag via Twitter en Social Media. 
 
Prikkelend verslag. Zorg voor een relevant en prikkelend verslag. Goede foto’s en beeldmateriaal 
versterken de herinnering. 
Gebruik een verrassende vorm: tekst, film, fotostrip, cartoons, storify, mindmap of magazine. 
 
Activeer je deelnemers. Vraag je deelnemers om de resultaten van het evenement te verspreiden in 
hun netwerk. 
 
Verslag in delen. Je verslag hoef je niet in één keer na te sturen. Je kunt er ook voor kiezen om na 
afloop vier weken lang wekelijks een bericht te sturen. Let op dat je niet te vaak iets nastuurt. 
Voorbeeld. Na een coachingsdag ontvingen de deelnemers een receptenboek met een aantal lege 
insteekhoesjes “Recepten voor succes”. Per post ontving men elke twee maanden een recept met aan 
de andere kant een coachingstip. 
 
Social Media. Nodig de deelnemers uit om hun ervaring te delen via Social Media. Kies vooraf een 
hashtag, daarmee worden de berichten op Twitter vindbaar. Maak de hashtag vooraf bekend en 
gebruik die ook in de presentaties op het scherm. 
 
Twitterverslag. Met Storify.com en Eventifier.com creëer je eenvoudig een verslag op basis van de 
tweets die de deelnemers hebben verstuurd. 
 



 

Twitterredacteur. Je kunt een ervaren Twitter-redacteur inschakelen. Zo’n redacteur geeft je advies 
en promoot het evenement vooraf op Twitter. Tijdens het evenement betrekt de redacteur 
Twitteraars bij het onderwerp en doet live verslag vanaf het evenement. Een twitter-redacteur geeft 
na afloop inzicht in het totale bereik op Twitter. 
 
Videoreportage. Video is als geen ander medium geschikt om de sfeer van een evenement weer te 
geven. Een kort filmpje is geschikt om na te sturen en te verspreiden via on-line vakpers en social 
media. Bovendien kun je het filmpje gebruiken om een vervolgevenement te promoten. Bij de 
uitnodiging kun je dan een link naar het filmpje meesturen. Genodigden kunnen zich een beeld 
vormen van wat zij kunnen verwachten.  
Videoverslag van de masterclass als voorbeeld: http://youtu.be/rv4g8O-HnGQ 
 
Live streamen. Met streaming video kun je een live uitzending maken van je evenement. Op internet 
kan iedereen meekijken. Een live webcast van je evenement heeft veel promotie nodig. 
 
 

 
Persaandacht 
Vakmedia. De meeste evenementen zullen niet direct interessant genoeg zijn voor de landelijke pers, 
maar het is niet moeilijk om de vakmedia te halen.  
 
Persbericht. Zorg voor een goedgeschreven persbericht. Journalisten vinden het prettig wanneer ze 
dit direct kunnen overnemen. Verstuur het persbericht zo snel mogelijk na je evenement. 
 
Nieuwswaarde. Zorg voor een journalistieke toon in je verslaglegging, een reclame-verhaal is niet 
interessant om te plaatsen. Journalisten zijn gek op mediagenieke beelden, lijstjes met concrete tips, 
onderzoeksresultaten, recordpogingen, verrassende inzichten en bijzondere mensen.  
 

http://youtu.be/rv4g8O-HnGQ


 

Foto’s. Zorg voor een paar goede foto’s bij je persbericht. Let op dat de achtergrond er goed uitziet als 
er persfoto's worden gemaakt. 
 
Video. Een kort filmpje van je evenement doet het goed in on-line nieuwsmedia. 
 
Bereikbaarheid. Wanneer je een persbericht verstuurt, zorg dan dat je bereikbaar bent. Zet je mobiele 
nummer erbij, want journalisten bellen vaak ’s avonds. 
 
Persrelaties. Bouw aan relaties met (vak)journalisten. Je kunt journalisten opbellen.  
Nodig (vak)journalisten uit om bij het evenement aanwezig te zijn. Geef één journalist de primeur. 
 
 

 

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

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

 

 

 

Meld je aan voor de masterclass op 7 september 2015 (gratis): 

www.hetevenementdatniemandwilmissen.nl 

http://youtu.be/a-3QvlaqtC4
http://www.hetevenementdatniemandwilmissen.nl/
http://youtu.be/a-3Qvlaqt


 

In deze uitwerking worden de volgende mogelijkheden benoemd: 
 

 

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.   
 

Videoreporter   EUR 1.250,- 

OPTIE: Presentator  EUR 665,- 

 
http://youtu.be/hA7e3TqkYbY 

Voorbeeld-reportage 

http://www.acteurs.nl/video-registratie.html 

 

 

 

Creatieve verslaglegging 

Tijdens de masterclass maakte onze business cartoonist de 

illustraties voor deze whitepaper. 

Wij bieden creatieve vormen van verslaglegging: 

Business cartoonist  vanaf EUR 675,- 

Wandverslag   vanaf EUR 1.050,- 

Live mindmapper  vanaf EUR 950,- 

Twitter redacteur  vanaf EUR 675,- 

Tijdschrift op locatie  op aanvraag 

 
http://youtu.be/czZdw2xnPaQ 

Filmpje creatieve verslaglegging 

http://www.acteurs.nl/creatieve-verslaglegging.html 

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

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. 

  

http://youtu.be/hA7e3TqkYbY
http://www.acteurs.nl/video-registratie.html
http://youtu.be/czZdw2xnPaQ
http://www.acteurs.nl/creatieve-verslaglegging.html


 

 

 

Bestel het boek 

De tips uit de masterclass zijn verder 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. 

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. 

Volg de e-learning op Studytube  

Masterclass 

Op maandag 7 september organiseren we de masterclass 'Het evenement 

dat niemand wil missen - Hoe organiseer je dat?' Meld je aan voor gratis 

deelname. 

Meld je aan voor de masterclass  

 

 

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
http://www.hetevenementdatniemandwilmissen.nl/#!/masterclass
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
https://www.studytube.nl/courses/819/het-evenement-dat-niemand-wil-missen-hoe-organiseer-je-dat?tap_a=324-de61b4&tap_s=365-d37d40

