
 

 
 

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 3: Zo breng je deelnemers met elkaar in gesprek. 

Je genodigden zijn niet alleen geïnteresseerd in sprekers en workshops. Ze willen elkaar ontmoeten. 
Zakelijke evenementen bezoek je om je netwerk uit te breiden. Als organisator moet je je gasten 
wel een beetje op weg helpen. 

 
Drempels wegnemen 
Breng de sfeer er direct in. Een vrolijke en hartelijke ontvangst helpt deelnemers letterlijk over de 
drempel.  

Nodig de juiste doelgroep uit. Kunnen de deelnemers elkaar verder helpen? Hebben zij er iets aan om 
elkaar te ontmoeten?  

Kwaliteit van de deelnemers. Beter 50 relevante deelnemers, dan 150 mensen die elkaar niets te 
bieden hebben. In dat laatste geval komt de interactie niet op gang. 

Maak het makkelijk om met de juiste deelnemers in gesprek te gaan. Wanneer je verschillende 
doelgroepen of niveaus samenbrengt, gebruik dan heldere aanduidingen op de badge. Zorg ook dat 
de betekenis daarvan duidelijk is voor de deelnemers. Op die manier wordt het makkelijker om direct 
relevante deelnemers aan te spreken.  

Zet gastvrouwen (m/v) in. Als je een relatieborrel organiseert, maak dan duidelijk aan alle 
accountmanagers, dat zij gastheer/gastvrouw zijn. Bij een intern evenement wordt deze rol vervuld 
door de directie of door het projectteam. Zij spelen een sleutelrol in het verwelkomen van hun 
gasten. Zij ontvangen de deelnemers bij de entree en brengen hen in gesprek met andere gasten. 
Neem vooraf de tijd om deze collega’s duidelijke instructies te geven.  

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


 

Op een kleinschalige bijeenkomst kom je makkelijker met elkaar in gesprek. Op grootschalige 
evenementen kun je activiteiten in kleine groepjes organiseren. Laat iedereen kiezen voor een 
activiteit, die hem/haar aanspreekt, bijvoorbeeld een proeverij. 
Vaak komen deelnemers samen met een collega. Plaats hen in verschillende groepjes. 

Creëer rijen. Laat de deelnemers zelf hun koffie tappen bij koffiecontainers. Bij zo’n koffiepunt komt 
iedereen automatisch met elkaar in gesprek. Rijen moeten niet te lang zijn, maar in de rij kom je wel 
met elkaar in gesprek. 

 

 

Alcohol. Rond borreltijd lijkt het makkelijker om met onbekenden in gesprek te gaan. 

Structuur 
Korte introducties: Op een kleinschalig diner kun je de gasten vragen om één voor één op te staan en 
zichzelf kort te introduceren. Dat creëert aanknopingspunten voor latere ontmoetingen. 

Tafelwissel: Bij een zittend diner kun je deelnemers een aantal maal van plek (en gesprekspartners) 
laten wisselen. 

Wall of fame. Fotografeer de deelnemers bij binnenkomst. Stel hen de vraag wat ze komen halen en 
wat ze kunnen brengen. Maak er een presentatie van, die in de pauzes op schermen te zien is óf een 
muur met polaroids en antwoorden. 

Blind date: plan een blind date voor elke deelnemer die er aan mee wil doen.  

Servetten of bierviltjes op tafel: daarop staan de namen en functie/organisatie van andere deelnemers 
met de tekst “Wist u dat … er ook is?” 

Thematafels: Creëer tafels rond een thema. Belangstellenden kunnen elkaar daar eenvoudig treffen 
en in gesprek gaan. 



 

Badges 
Geef elke deelnemer een badge met grote letters erop. Vanaf een afstand 
kan men dan inschatten met wie men in gesprek wil gaan. 

Plak een naamsticker op de rug. Je kunt zo’n naamsticker lezen zonder dat 
je eerst op iemand afstapt. 

Plaats een wetenswaardigheid op elke badge. Dat vormt een 
aanknopingspunt voor een gesprek. Dat kan ook iets persoonlijks zijn. Bij 
aanmelding vraag je bijvoorbeeld “Welke beroemdheid zou u wel willen 
zijn?” Die namen druk je (ook) af op de badge.  
Ook kun je deelnemers hun “vraag van de dag” op hun badge laten 
schrijven. Dat maakt het voor anderen makkelijker om hen verder te 
helpen. 

Match op thema/expertise. Aan thema-statafels kunnen deelnemers elkaar treffen rond specifieke 
uitdagingen. 
Voorbeeld: op een symposium breng je onderwijs en bedrijfsleven samen. Doel is om het onderwijs 
beter af te stemmen op de wensen van werkgevers. Zorg dat op de badge duidelijk wordt wie uit het 
bedrijfsleven komt en wie uit het onderwijs. Creëer statafels rond opleidingsrichtingen: techniek, 
administratief, creatief etcetera. 

 

 

 



 

Vooraf 
Verstrek vooraf al een deelnemerslijst. Zo onderstreep je de waarde van het netwerk. Bovendien 
kunnen deelnemers vooraf bepalen wie ze willen ontmoeten. 

Vooraf matchen: Vraag deelnemers vooraf: “Waarover kan men jou alles vragen?” en “Waar zou je 
meer van willen weten?” Maak vooraf slimme koppelingen op basis van de antwoorden. Bij aankomst 
ontvangt iedereen een gesloten enveloppe met daarin een briefje met de namen van een paar 
deelnemers met wie je bent gematcht. 

Afspraken inplannen: Laat deelnemers vooraf afspraken met elkaar plannen. Als organisator faciliteer 
je dat. Iedereen ontvangt een persoonlijk programma met alle afspraken. De afspraken vinden plaats 
aan genummerde tafels.  

Cadeautje voor elkaar: Vraag deelnemers vooraf om bijvoorbeeld een (gelezen) boek mee te nemen 
om aan een andere deelnemer te geven. 

Linkedin / Facebook: Maak vooraf een Linkedin-groep of een pagina op Facebook. Laat deelnemers 
zich aanmelden voor de groep. Met discussies en polls kun je hen vooraf bij het evenement 
betrekken. Zo komen zij al vooraf in contact met andere deelnemers. 

Twitter: Tijdens het evenement kun je deelnemers vragen om hun reacties te delen op twitter. Door 
een passende hashtag (“#”) te kiezen kan iedereen elkaars tweets vinden. Gelijkgestemden zullen 
elkaar op het evenement live willen ontmoeten. 
De twitterfountain of twitterwall (gratis op internet) maken de tweets zichtbaar voor iedereen. Je 
kunt beeldschermen plaatsen waarop de berichtjes automatisch voorbij komen. 
Een twitter-redacteur helpt om de discussie aan te jagen. De redacteur doet live verslag van het 
evenement (inclusief de aanloop en het natraject) op twitter. 
 

 



 

Gespreksonderwerpen 
Gespreksstof. Deelnemers komen makkelijker met elkaar in gesprek wanneer je gespreksstof aanreikt. 
Verrassende acts werken goed. Je sluit je aan bij een groepje rond een goochelaar. Aansluitend word 
je aangesproken door degene naast je: “Snap jij dat nou?”  
 
Zet ideeën- en klaagzuilen neer. Iedereen kan daar zijn ideeën kwijt, daar kun je elkaar makkelijk over 
aanspreken.  
Het wandverslag is hiervoor een prachtvorm. Drie kunstenaars verwoorden de ideeën van de 
deelnemers in woord en beeld. Tijdens het evenement ontstaat een groot kunstwerk op manshoge 
panelen. Deelnemers gaan bij het wandverslag met elkaar in gesprek. 

Leg kaartjes met gespreksonderwerpen op de tafels. 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?” 

Gebruik humor. Gekke gespreksonderwerpen werken het beste, bijvoorbeeld “Wat zou je doen met 
een miljoen?” 

 
Technologie 
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. 

Embraceled: Elke deelnemer ontvangt een led armbandje. Zodra je in de buurt komt van een 
relevante gesprekspartner lichten de armbandjes van beide deelnemers op. Met de embraceled 
kunnen deelnemers ook hun stem uitbrengen of deelnemen aan een spel. Bij grootschalige 
evenementen kun je van het publiek een led-scherm maken. 

Netwerkapp: Deze app is ontwikkeld om deelnemers met elkaar in contact te brengen. 

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 de beste match. Op basis van het systeem 

kun je bovendien allerlei netwerkspellen en –
opdrachten spelen via touchscreens. 

QR-codes op de badges: deelnemers kunnen 
elkaars badge scannen en zien dan direct 
elkaars Linkedin profiel. Dat geeft extra 
gespreksstof. 

 

 



 

Spelvormen  
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 gastvrouw terloops en één-op-één aan deelnemers “heeft u al 
iemand van uw kleur gesproken?” Bij het welkomstwoord daag je iedereen uit om van elke kleur 
iemand te ontmoeten. Elke kleur kun je een ‘stamtafel’ geven. 

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. 

 
Speeddate café: 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)” of 
“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.  

Innovatietours: in een korte rondleiding bezoeken de deelnemers de sponsormarkt. De tour bezoekt 
steeds 7 stands. Elke sponsor heeft een minuut om te pitchen. Na afloop van de pitch ontvangen de 
deelnemers een aardigheidje. In het programma kun je zien wanneer de tours vertrekken. 

Sleutelspel: de helft van de deelnemers krijgt een slot, de andere helft een sleutel. Er zijn maar een 
paar goede combinaties. Deelnemers met een open slot krijgen een aardigheidje. Je kunt ook de ene 
helft van de deelnemers een flesje met een drankje geven en de andere helft twee glazen. 

 



 

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. 

Netwerkbingo: Je geeft de deelnemers een bingokaart met verschillende soorten vakjes: een rij met 
plaatsnamen, een rij met functienamen, een rij met beroepsgroepen etc. Voor elke ontmoeting kun je 
een vakje wegstrepen. Na vijf ontmoetingen heb je bingo en maak je kans op het winnen van een 
prijs. 

Badges at random: geef iedereen een willekeurige badge bij aankomst. Vraag de deelnemers om de 
badge bij de juiste persoon te krijgen. 

Tafelvoetbal: Zet een tafelvoetbalspel neer en liefhebbers zullen elkaar aan de speeltafel ontmoeten. 

Netwerk-kwartet: maak speelkaarten met foto’s en namen van deelnemers op de kaart. Deel vooraf 
kwartetten in. Deelnemers krijgen een set kaarten en maken hun kwartet compleet. 

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. Zodra je de andere helft hebt gevonden, kun je samen een 
bijzonder drankje halen bij de bar.  
Of je kunt iedereen een stukje geven van een grote puzzel. De puzzel wordt op een centrale plek 
gelegd. 
Of je kunt iedereen vier potloden geven in dezelfde kleur met de opdracht om er drie in te wisselen 
voor potloden in een andere kleur. Wie vier verschillende potloden inlevert, ontvangt een 
aardigheidje. 
Laat elke deelnemer een kaart trekken met daarop de naam van een andere deelnemer. Iedereen 
wordt uitgedaagd om diegene op te zoeken. Zo ontmoet iedereen twee willekeurige deelnemers. 

Hand-methode: Je kunt deelnemers vragen om zich aan elkaar te introduceren aan de hand van de vijf 
vingers: 

 Duim: hierin ben ik goed… 

 Wijsvinger: volgend jaar wil ik dit bereikt hebben. 

 Middelvinger: hieraan heb ik een hekel. 

 Ringvinger: ik ben trouw aan… 

 Pink: ik wil groeien in… 

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.  
 
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.  
Een variant hierop is bodyvoting, daarbij geeft men antwoord door een plek in de ruimte in te nemen. 
De spelleider vraagt bijvoorbeeld “Hoe lang werkt u al in deze sector?” Wie net is gestart gaat aan de 
ene kant van de ruimte staan, wie meer dan 30 jaar ervaring heeft aan de andere kant, wie zo’n 15 
jaar in de sector werkt eindigt in het midden. Zo krijgt iedereen een beeld van de mensen om zich 
heen. Zodra iedereen zijn plek heeft ingenomen, laat je hen groepjes van 5 vormen. 

 

 

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

 

©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/PCpwa5kDqhg
http://www.hetevenementdatniemandwilmissen.nl/
http://youtu.be/PCpwa5k


 

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 
 

 

 

Speeddate café 

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. 

  

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

