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

Deel 1: Zo overtuig je deelnemers dat ze erbij moeten zijn! 

Een effectief evenement start met een goed uitnodigingstraject. Hoe ziet de perfecte uitnodiging 

eruit? Hoe kun je er al direct voor zorgen dat men zich niet alleen aanmeldt, maar dat men al uitziet 

naar de bijeenkomst?  

Er zijn twee afhaakmomenten: wanneer je de uitnodiging krijgt én vlak voor vertrek naar het 

evenement. In je uitnodigingstraject moet je deelnemers overtuigen om deze drempels te nemen. 

 

Maak het relevant voor de deelnemer 

Bedenk vooraf wat de deelnemer er mee opschiet om te komen? Iedereen vindt het prachtig om voor 

een mooi borrelprogramma uitgenodigd te worden. Echter op de dag van het evenement blijkt vrijwel 

alles dat tussendoor komt een hogere prioriteit te krijgen. Veel externe feestelijke programma’s 

hebben een hoge ‘no-show’. Dit laat zich verhelpen door duidelijk te maken wat de deelnemer er mee 

opschiet om wel te komen. Bij een borrel kun je benadrukken dat je veel vakgenoten samenbrengt. 

Andere deelnemers hebben kennis en ervaring waarmee je als bezoeker je voordeel kunt doen. 

 

Verkoop de inhoud met een prikkelende titel en met 

een mooi plaatje. Een inspiratiebron zijn de seminars 

van Denk Producties. De titels zijn prikkelend en 

worden ondersteund door een pakkend plaatje. Een 

seminar over leiderschapsstijlen heet bijvoorbeeld 

“Leidinggeven aan mensen die niet vooruit te branden 

zijn”, met een afbeelding van een schildpad met een 

raket op zijn rug. In één zin moet duidelijk zijn waar 

het om gaat en waarom men moet inschrijven. 

To-the-point. Gebruik geen lange verhalen, 

communiceer bondig en to-the-point. Als je toch meer 

woorden nodig hebt, start dan met een goede 

samenvatting bovenaan. 

Zorg dat je de genodigde raakt, gebruik een goede combinatie van ratio en emotie. Start met een 

omschrijving waarin de genodigde zich herkent. Creëer de juiste sfeer in het uitnodigingstraject 

(tonaliteit en vormgeving). 

Engageer een spreker, waarvan je weet dat je doelgroep er naar uitziet om die eens mee te maken. 

Hoe mooi en prikkelend de uitnodiging er ook uitziet, het gaat om het programma. Zorg ervoor dat 

daarop één of meerdere namen staan, die een bezoek sowieso de moeite waard maken.  



Betrek genodigden bij het samenstellen van het programma. Benader een paar genodigden voor een 

brainstorm over het programma. Wetenschappelijke congressen hebben meestal een 

programmacommissie. Deze werkwijze is ook goed bruikbaar voor de programmering van een 

kwartaalbijeenkomst of een relatie evenement.  

Bij de inschrijving kun je deelnemers vragen wanneer hun deelname voor hen een succes is geweest. 

De antwoorden geven houvast bij het voorbereiden van de detailinvulling. 

Haak aan op de interesses van je doelgroep. Als je weet wat je 

doelgroep leuk vindt om te doen, dan kun je je programma daar 

makkelijk aan verbinden. Combineer je bijeenkomst met een 

zeilwedstrijd, een golf-clinic, een antislip cursus, een 

theatervoorstelling of een wedstrijd van de eredivisie. 

Zorg dat het in de agenda past. Stem de duur en het moment af op 

de agenda van je genodigden. Woensdagmiddag is geen goed 

moment voor moeders. Veel bijeenkomsten duren langer dan 

nodig/goed is. 

Accreditatie. Artsen en accountants moeten een aantal 

accreditatiepunten verwerven. Het is mooi meegenomen als 

deelname aan je evenement direct punten kan opleveren. 

Kies de juiste locatie. Stem de locatiekeuze af op het doel van je evenement, maar kies die ook in de 

buurt van je genodigden en met goede parkeergelegenheid/bereikbaarheid. 

Persoonlijke trigger. Je kunt de “what’s in it for me” ook individueel communiceren.  

Personaliseer de eerste alinea. Zet niet alleen de naam van de ontvanger boven de uitnodiging, maar 

personaliseer de hele eerste alinea. Bij grootschaliger bijeenkomsten kun je de genodigden indelen in 

een aantal groepen, voor wie de eerste alinea af zal wijken.  

Communiceer de take-aways. In bulletpoints kun je aangeven “Na het bezoeken van dit evenement 

kunt u...” Voor minder inhoudelijke bijeenkomsten kun je hier ook aangeven met welk gevoel de 

deelnemer het evenement weer zal verlaten.  

Aanbevelingen van anderen. Zet ambassadeurs in om je evenement te promoten. Gebruik quotes of 

aanbevelingen van eerdere deelnemers. Heb je een hoog rapportcijfer uit de evaluatie van de vorige 

editie, gebruik dat in de communicatie. 

Je kunt ook als eerste de sleutelfiguren uit je branche uitnodigen en ervoor zorgen dat zij mond-tot-

mond reclame maken voor jouw evenement. 

Gebruik videobeelden van de vorige editie om een duidelijk beeld te geven. Voordat iemand tijd 

vrijmaakt in de agenda, wil die weten wat men kan verwachten. Een korte videoreportage op internet 

van een eerdere gelegenheid werkt heel overtuigend. Je kunt ook een uitnodigingsfilmpje maken. 

Daarin vertellen sprekers waarom het de moeite waard is om te komen of zij geven direct al bruikbare 

tips. Ook kun je juist andere deelnemers laten vertellen waarom zij erbij zullen zijn. Of je geeft een 

meer kunstzinnige invulling aan een prikkelende uitnodigingsvideo.  

 

 



Maak het bijzonder om erbij te mogen zijn 

Maak de uitnodiging zo persoonlijk mogelijk. Geef mensen niet 

het gevoel dat ze uitgenodigd zijn, omdat ze toevallig in de 

spreadsheet staan. Laat individueel weten dat je de komst erg 

op prijs stelt. 

Wanneer je relaties uitnodigt, geef dan al je collega’s met 

klantcontact een actieve rol bij het benaderen van de 

deelnemers. Wanneer de relaties hun uitnodiging ontvangen 

van iemand die ze persoonlijk kennen (liefst met een 

handgeschreven aanbeveling/post-it erop: “Echt iets voor 

jou!”), dan werkt dat veel beter dan wanneer die uitnodiging 

centraal is verzonden. Een uitnodiging, die is verzonden van 

een “info@” e-mail adres, komt het minst persoonlijk over. Een 

“no-reply” e-mail adres is uit den boze. 

Telefoneer meer. Het allerbeste is het om je genodigden 

persoonlijk te bellen.   

Maak de bijeenkomst exclusief. (Private) bankers organiseren regelmatig kleinschalige evenementen 

om hun klanten een plezier te doen en te binden. Met een klein clubje klanten gaan ze dan een halve 

dag golfen of zeilen. De bankier belt zelf om uit te nodigen en onderstreept daarbij het exclusieve 

karakter: “Ik mag 10 ondernemers uitnodigen, ik moest direct aan jou denken. Het is een leuke groep, 

misschien heb je er zakelijk nog wat aan ook.” De genodigde voelt zich bijzonder en gewaardeerd. 

Feliciteer de ontvanger. Een verrassend eenvoudige slimmigheid om de genodigde direct in de juiste 

stemming te krijgen. 

Beantwoord vragen en opmerkingen van genodigden. Per telefoon en e-mail kun je vragen 

verwachten. Zorg ervoor dat iedereen in je organisatie direct antwoord kan geven en actie kan 

ondernemen. 

Gebruik slimme mailprogramma’s. Indien je vermoedt dat accountmanagers geen tijd of geen zin 

hebben om een actieve rol te spelen in het uitnodigingstraject dan kun je dit slim oplossen met 

technologie. Mailprogramma’s kunnen gemakkelijk personaliseren. Ook de afzender kun je dan 

aanpassen. 

Organiseer iets unieks. Er is niets zo bijzonder om bij te mogen zijn dan iets dat je anders niet zou 

kunnen beleven. Robeco heeft veel succes met de eigen serie zomerconcerten in Het Concertgebouw. 

Klanten worden uitgenodigd om een van de concerten als gast mee te maken.  

Organiseer kleinschalig. Bedenk vooraf eens wie je er echt bij wilt hebben. Wanneer je op top niveau 

de relaties uitnodigt die er echt toe doen, ontstaat een ander soort bijeenkomst. Op het evenement 

wordt het vervolgens makkelijker om de perfecte gastheer/gastvrouw te zijn. Vooraf kun je zelfs een 

genodigdenlijst meesturen “Wij brengen een selecte groep van onze beste relaties bij elkaar. We 

hopen dat je erbij kunt zijn.” 

Beperk het aantal plaatsen. Benoem in je uitnodiging dat het aantal plaatsen beperkt is. Vertel in je 

persbericht dat het evenement vorig jaar in een week vol zat. Laat het aantal beschikbare plaatsen 

zien bij inschrijving.  



Breng het evenement vooraf tot leven. Bedenk hoe je vooraf een buzz kunt creëren. Wat kun je doen 

om er voor te zorgen dat iedereen praat over het evenement dat je organiseert? 

Gebruik al je communicatie-mogelijkheden om het evenement vooraf tot leven te brengen. Plaats een 

berichtje op je site, onderaan mailtjes, in een nieuwsbrief etcetera. Scoor vooraf media-aandacht in 

de vakpers. Benoem het evenement vooral op elk moment dat je de kans krijgt: in persoonlijke 

ontmoetingen en telefoontjes. 

Bij een intern evenement ga je vooraf je collega’s bezoeken om hen persoonlijk uit te nodigen. Dat 

kun je ook door een acteur laten doen: een Kerstman gaat de afdelingen langs om iedereen 

persoonlijk uit te nodigen voor de Kerstborrel. 

Betrek deelnemers vooraf bij het evenement. Je kunt 

bijvoorbeeld vragen welke cocktail de genodigde graag 

drinkt. In de bevestiging kun je dan aangeven dat je de 

ingrediënten al hebt ingekocht en op het evenement 

kun je het drankje aanbieden. Op die manier kun je 

genodigden ook betrekken bij de keuze voor 

muziekstijl, thema of spreker.  

Ook een branche-onderzoek kan goed werken. Op het 

gebied van intranet was er geen goed onderzoek 

beschikbaar. Adviesbureau Entopic liet het onderzoek 

uitvoeren en nodigde de respondenten direct uit voor 

het eerste Intranet Congres. Op het congres werden 

ondermeer de resultaten van het onderzoek 

gepresenteerd. Het congres en de sponsormarkt waren 

uitverkocht.  

Verbind deelnemers vooraf met elkaar. Een Linkedin- of Facebook-groep of een App kun je inzetten als 

dynamische gastenlijst. Genodigden kunnen vooraf al contact met elkaar leggen. Het vergt tijd en 

energie om dit goed aan te jagen. Indien er maar een handjevol deelnemers meedoet aan de Linkedin 

groep, dan kan het averechts werken. 

 

Maak het spannend 

Nieuwsgierigheid is een krachtige drijfveer. Stuur een save-the-date zonder duidelijk te maken wie de 

afzender is. De uitnodiging stuur je dan een week later. Ons 10-jarig jubileum vierden we met 30 top-

relaties in Carré. Op briefpapier van Carré stuurden we een save-the-date met daarin alleen “Er is 

iemand die iets met je wil vieren in Carré op 21 september.” Een week later volgde de uitnodiging. 

Publiceer niet in één keer je hele programma, maar maak in de aanloop elke week één 

spreker/programma-onderdeel bekend.  

Gebruik een drietraps mailing. Stuur drie keer achter elkaar iets bijzonders per post. Je kunt ook iets 

meesturen, de zogenaamde bobbel in de enveloppe. 

Houd bewust informatie achter om genodigden te prikkelen.  

 



Tell-a-friend 

Laat genodigden anderen uitnodigen. Voor een sales-evenement kun je 

genodigden vragen om twee uitnodigingen door te sturen. Zo vergroot je je 

bereik. Je kunt dit op allerlei manieren doen, zelfs in de vorm van een 

kettingbrief. 

Laat bezoekers van een vorige editie bezoekers uitnodigen. Vraag hen “Wie 

kun je hier een plezier mee doen?” 

 

Medium-keuze 

Stem je keuze af op de ontvanger. Een traditionele doelgroep benader je per post, 

beeldschermwerkers stuur je een filmpje. Een groot voordeel van e-mail/internet: genodigden 

kunnen zich direct aanmelden. 

Huwelijkskaart. Het gevoel van exclusiviteit kan ook eenvoudig worden opgeroepen door de juiste 

vormgeving te kiezen. Uitnodigingen voor zakelijke evenementen zien er vaak te veel uit als folder-

drukwerk. Laat de uitnodiging er uit zien als een huwelijks-uitnodiging. De kaart oogt exclusief op 

handgeschept papier en op een los inlegvel staat de naam van de ontvanger geschreven. 

Zorg dat de uitnodiging opvalt: bijzonder materiaal, een krasvakje, een afwijkend formaat, bijzondere 

vormgeving of een afscheurstrook. 

 

Gebruik vooral meerdere media. Stuur een uitnodiging per 

post. Zorg dat je evenement onder de aandacht komt in 

de vakpers. Stuur een herinnering per e-mail. Gebruik 

Social Media en gebruik de telefoon. Herhaling is de 

kracht van effectieve communicatie. Benader je 

genodigden via verschillende kanalen. 

Je kunt de verschillende media ook met elkaar verbinden. 

Druk een QR-code af op een papieren uitnodiging of 

advertentie. Wie de code scant met zijn smartphone, kan 

zich direct aanmelden. Je kunt zelfs Augmented Reality 

toepassen in je uitnodigingstraject. 

Check je lijst zorgvuldig. Je kunt niet zorgvuldig genoeg 

zijn. Kijk uit dat iemand niet met mevrouw wordt 

aangeschreven, als je weet dat de voornaam “Peter” is.  

Zorg dat het werkt. Maak het zo eenvoudig mogelijk om je aan te melden. Geen eindeloze schermen 

met allerlei vragen, vraag alleen de informatie die je echt nodig hebt. Het inschrijf-traject levert veel 

gedoe op. Zeker als je veel deelnemers verwacht, is het raadzaam om een goede oplossing te kiezen. 

Parthen (http://www.parthen.nl ) en Evite (http://www.evite.nl) bieden elk een goed registratie-

systeem. 

Het juiste moment van verzenden. Zorg ervoor dat je uitnodiging op dinsdag binnen komt. Dan zit het 

niet tussen de post van het weekend. Men heeft nog voldoende werkdagen om te responderen. 

Vroegboekkorting. Bij betaalde congressen beloon je deelnemers met een korting, wanneer ze zich 

voor een bepaalde datum inschrijven. 



Tweede afhaakmoment 

Door een goed traject van bevestiging en reminders, beperk je het aantal genodigden dat op het 

laatste moment afhaakt (no show). Eventueel kun je de dag van tevoren nog een SMS of e-mail 

versturen “Wij zijn er klaar voor. Erg leuk dat je erbij bent. Graag tot morgen!” 

Bij gratis deelname is no-show onvermijdbaar. Ongeveer 20 % van de bevestigde deelnemers zegt op 

het laatste moment af, met of zonder bericht. Hoe beperkter de band is met de organisator, des te 

hoger is de no-show. Kleine slimmigheden kunnen no-show beperken. 

Nodig twee personen per organisatie uit, dan hoeft de genodigde niet in zijn eentje op pad te gaan. 

Persoonlijke ontvangst. Laat je belangrijkste relaties opbellen door hun accountmanager: “Hoe laat 

komt u ongeveer aan? Dan zorg ik ervoor dat ik u persoonlijk kan verwelkomen.” 

Stuur vooraf een deelnemerslijst. De genodigde ziet zichzelf op de lijst staan, dat maakt de 

aanwezigheid definitiever. Bovendien ziet men direct wie er nog meer komt, vaak staan daar 

bekenden tussen of juist mensen die je nog wil ontmoeten. 

Stuur als bevestiging een taart. Zo verbind je een gevoel van feestvreugde aan je evenement. 

Stuur vooraf nog een grapje. Deelnemers aan ‘MBA in één dag’ ontvangen anderhalve week voor het 

seminar een hotelachtige deurhanger. Daarop staat “Ben even mijn MBA halen, morgen weer terug”. 

Zo breng je iedereen in de stemming.  

Je maakt kans op een prijs. Stuur een sleutel mee met de bevestiging. Indien die de kluis opent dan 

win je een iPad of een weekend weg. Je kunt ook simpelweg een verloting aankondigen of een gek 

object meesturen met de bevestiging: “Neem de schoenlepel mee!” Men is dan nieuwsgierig wat 

daarmee gaat gebeuren. 

Als je wegblijft moet je betalen. In de bevestiging communiceer je dat deelname gratis is, maar niet 

vrijbijvend. Indien je niet afmeldt en wel wegblijft, dan ontvang je een factuur voor een bijdrage aan 

een goed doel. 

No-shows bellen “We hebben u gemist!” of stuur hen na afloop dit filmpje: 

http://vimeo.com/rocme/dontspoiltheparty  

Zet 20% minder stoelen klaar, houd vooraf rekening met no-show. Lege stoelen zijn slecht voor de 

sfeer, je kunt altijd extra stoelen erbij zetten. 

 

 

Volgende week: “Zo geef je deelnemers een actieve rol in je programma.” 

Daarna: “Zo faciliteer je betekenisvolle ontmoetingen.” PLUS “Zo vergroot je je bereik / effect.” 

 

 

Aaaaha! the Actor Factory BV verrijkt communicatie met humor en interactie. 

Op basis van uw input produceren 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: 

 
 

Videoreportage  

Onze videoreporter regisseert, filmt en monteert een 

videoreportage van het evenement. Het filmpje kun je gebruiken 

voor de werving van de volgende editie van het evenement. Ook 

kun je het filmpje gebruiken om het bereik van je evenement te 

vergroten (vakmedia, website, nasturen). 

 

Videoreporter   EUR 1250,- 

OPTIE: Presentator  EUR 665,- 

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

Voorbeelden uitnodigingsfilmpjes en 

videoreportage 

 
 

 

Acteurs nodigen uit 

Onze acteurs nodigen uw relaties persoonlijk uit. De acteurs 

brengen een kort verrassingsbezoek op de werkvloer en reiken hen 

een teaser of een persoonlijke uitnodiging uit.  

De acteurs kunnen de uitnodiging versterken met een korte 

muzikale jingle, zij zingen de uitnodiging persoonlijk voor uw 

genodigden.  

Inzet tot 2,5 uur EUR 565,- per acteur 

Inzet tot 6 uur  EUR 665,- per acteur 

Maatwerk lied        EUR 225,-  

Keuze uit alle soorten kostuums (butler, koffiedame, stewardess) 

 

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


