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Evenementen organiseren behandelt 
de stof zoals omschreven in kerntaak 
P2-K1 Organiseert evenementen uit 
het kwali� catiedossier Marketing, 
communicatie en evenementen. Ook bereidt 
dit boek voor op de examenstof zoals 
omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs 
M5 Evenementeninstrumentarium en 
veiligheidsvoorschriften. Het boek legt, 
samen met de rest van deze methode, ook 
een stevige basis om studenten door te laten 
stomen naar het NIMA-A diploma.

Pitch 
Pitch is een methode voor commerciële 
opleidingen in het mbo. Bij het 
ontwikkelen stonden overzichtelijkheid 
en begrijpelijkheid voorop: rustige 
vormgeving, heldere taal, duidelijke 
structuur, margewoorden, onthoudblokjes 
voor het recapituleren van de kernstof, 
vragen en opdrachten, en per hoofdstuk 
een samenvatting en een begrippenlijst. Op 
www.practicx.nl staan toets- en oefenvragen 
(met feedback op de antwoorden) als 
oefening voor het tentamen. De methode 
bestaat uit zeven delen: 

£ Basisboek marketing
£ Marktonderzoek 
£ Marketing: de harde cijfers
£ Marketingplanning 
£ Communicatie 
£ Evenementen organiseren 
£ Extra Pitch voor NIMA-A

PracticX
De online toets- en oefenportal PracticX is 
speci� ek ontwikkeld voor mbo-studenten. 
Een unieke code in het boek geeft hen 
toegang tot het extra oefenmateriaal. Waar 
nodig wordt de leerstof uit het boek verder 
verrijkt met oefenbestanden, cases en 
aanvullende opdrachten. De oefeningen per 
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vragen, waarbij studenten direct heldere 
feedback krijgen. Als voorbereiding op 
het theorietentamen van SPL/ECABO zijn 
er oefententamens, eveneens met directe 
feedback.

 Kees Benschop heeft jarenlange ervaring 
met het ontwikkelen van studiemateriaal en 
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VII

Inleiding en verantwoording

Dit leerboek behandelt de stof van kerntaak P2-K1 Organiseert evenementen 

uit het kwalificatiedossier Marketing, communicatie en evenementen. Ook 

bereidt dit boek voor op de examenstof zoals omschreven in de SPL/ECABO 

toetsmatrijs M5 Evenementeninstrumentarium en veiligheidsvoorschriften.

De opdrachten staan gewoon in het boek. Op www.practicx.nl staat extra oefe-

ning per hoofdstuk, plus oefentoetsen voor het tentamen; op alle antwoorden 

verschijnt feedback.

De indeling van de serie Toetsmatrijs

Basisboek marketing Economie en Recht +

Marketingplanning Marketingbeleid en -planning 

Marketing: de harde cijfers Financiën, begroten en budgetteren

Communicatie Communicatie beleid en -instrumenten, 
Geïntegreerde communicatie

Uitstromen

Marktonderzoek Marktonderzoek

Evenementen organiseren Evenementeninstrumentarium en veilig-
heidsvoorschriften

Extra Pitch voor NIMA-A -

Het laatste deel, Extra Pitch voor NIMA-A, sluit aan op de voorgaande delen. 

Daardoor is voor de voorbereiding op dat examen dan geen dik boek meer 

nodig. De kandidaat kan gewoon deze methode gebruiken, die hij toch al had 

aangeschaft.

Bij het schrijven en vormgeven stonden ‘overzichtelijk’ en ‘begrijpelijk’ 

voorop. De vormgeving is no-nonsense, met een rustige bladspiegel en niet 

te lange alinea’s. De tekst is duidelijk gestructureerd met margewoorden, en 

is geschreven in correcte maar vlotte taal. De enige ‘moeilijke’ woorden zijn 

de begrippen waarmee de beroepsbeoefenaar moet werken en die de leerling 

dus moet kennen. De opbouw is helder en rustig, gebruik van subparagrafen 

is vermeden. Waar van toepassing helpen onthoudblokjes met recapituleren 

van de kernstof. Een samenvatting per hoofdstuk kan helpen om het geheugen 

even op te frissen. De begrippenlijsten zijn handig als naslag en als voorberei-

ding op een toets.
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VIII

Pitch – Evenementen organiseren

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of tussen-

vormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken vormt 

duidelijkheid ook geen belemmering.

We wensen cursisten en docenten plezier en succes met Pitch. Voor opmerkin-

gen of suggesties houden we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, voorjaar 2015
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1

1  Evenementen

1.1  Initiatiefnemer
1.2  Doel en doelgroep
1.3  Vorm
1.4  Plaats en tijd
1.5  Samenvatting
1.6  Begrippen

1.1  Initiatiefnemer

Het woord ‘evenement’ betekent letterlijk: gebeurtenis. Een orkaan is een 

gebeurtenis, maar toch noemen we dat geen evenement. We gebruiken het 

buitenlandse leenwoord ‘evenement’ vooral voor bijzondere gebeurtenissen die 

door mensen zijn georganiseerd. Een evenement is een speciale gebeurtenis op 

een bepaalde plaats en tijd, die bewust is gepland door een initiatiefnemer (dat 

kan een persoon, een groep mensen of een organisatie zijn). Met een evene-

ment wil de initiatiefnemer een bepaald doel realiseren voor een bepaalde 

doelgroep. Daarvoor kiest de initiatiefnemer bewust een bepaalde vorm.

In de definitie van een evenement kun je vijf elementen herkennen:

 £ een initiatiefnemer;

 £ doel;

 £ doelgroep;

 £ vorm;

 £ plaats en tijd.

Als je tot nu toe de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen hebt 

gevolgd, ben je misschien gewend aan het idee dat je bij een onderneming 

werkt die producten of diensten aanbiedt. Ondernemingen kunnen evenemen-

ten organiseren of sponsoren. Veel daarvan kunnen ze inzetten bij hun marke-

ting, als een instrument bij de communicatie. Maar nog veel meer evenemen-

ten worden georganiseerd door groepen of organisaties die helemaal niet bezig 

zijn met marketing van producten of diensten. Die hebben een ander doel.

evenement

Evenementen organiseren.indb   1 26-04-15   14:55
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Het Nederlands Film Festival in Utrecht hoort bij de drukst bezochte evene-

menten in ons land. Op dit festival worden onder andere de Gouden Kalveren 

uitgereikt, de grote prijs van de Nederlandse film. Het doel van de stichting 

Nederlands Film Festival (de initiatiefnemer en organisator) is ‘het uitdie-

pen en verbreden van de kennis en promotie van de Nederlandse Film en 

Nederlandse filmcultuur’.

De stichting Nederlands Film Festival doet ook aan promotie, maar dan voor 

de Nederlandse filmcultuur en voor het evenement zelf. Als deze stichting je 

werkgever zou zijn, dan ziet je werk er dus heel anders uit dan wanneer je  

evenementen zou organiseren bij een onderneming.

Het Nederlands Film Festival is een voorbeeld van een publieksevenement. Dat 

is een evenement waarbij een algemeen belang voorop staat en dat toeganke-

lijk is voor een breed publiek (vaak tegen een entreeprijs). De reden om een 

publieks evenement te organiseren is meestal inhoudelijk; bijvoorbeeld enthou-

siasme voor film, muziek of sport.

De financiering is bij zulke evenementen niet altijd makkelijk. Gaan we genoeg 

kaartjes verkopen om de kosten te dekken? Naast inkomsten uit kaartverkoop 

kan een publieksevenement ook met sponsoring en met subsidie van de over-

heid aan geld komen. Merchandising (verkoop van bijvoorbeeld T-shirts, cd’s, 

souvenirs) kan ook wat geld in het laatje brengen. In de meeste gevallen moet 

het leeuwendeel toch uit de kaartverkoop komen.

Het tegenovergestelde van een publieksevenement is een besloten evenement. 

Dat is niet toegankelijk voor een breed publiek, maar alleen voor genodigden. 

Bij het grootste deel van de besloten evenementen is een bedrijf de initiatief-

nemer, maar ook andere organisaties kunnen een besloten evenement organi-

seren. Particulieren kunnen dat ook, denk aan een verjaardag die een familie 

viert met een boottocht.

Bij een zakelijk evenement is een bedrijf of onderneming de initiatiefnemer. 

Een ander woord hiervoor is bedrijfsevenement. De meeste bedrijfsevenemen-

ten zijn besloten. Het uitgangspunt bij een zakelijk evenement is meestal niet 

de inhoud, maar het doel en de doelgroep. Het bedrijf wil de relatie met een 

doelgroep onderhouden, of het wil een relatie opbouwen met een nieuwe  

doelgroep. Het evenement is een instrument bij de concerncommunicatie of bij 

de marketingcommunicatie.

Voorbeeld

publieksevenement

besloten evenement

zakelijk evenement
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Bij publieksevenementen is de initiatiefnemer vaak zelf de organisator. Maar 

er zijn ook evenementenbureaus die publieksevenementen organiseren. 

Bij veel zakelijke evenementen geeft de initiatiefnemer opdracht aan een 

evenementen bureau om het evenement te organiseren. Je hebt dan naast de 

initiatief nemer ook te maken met een organisator.

Er zijn nogal wat publieksevenementen die verdacht veel lijken op een bedrijfs-

evenement. Neem het ABN Amro World Tennis Tournament. Als je de naam 

ziet, denk je al gauw dat ABN Amro de organisator is. Toch is de bank alleen de 

hoofdsponsor, de organisator is Ahoy Rotterdam. Iedereen kan er kaartjes voor 

kopen. Het is dus een gesponsord publieksevenement.

Het is daarom handig om evenementen, waar bedrijven bij betrokken zijn, zo 

in te delen:

 £ Created events: een bedrijf is de initiatiefnemer en verzorgt de organisatie 

of besteedt dit uit aan een bureau.

 £ Participatory events: een bedrijf helpt alleen mee met organiseren. Dit zijn 

meestal publieksevenementen.

 £ Sponsored events: gesponsorde publieksevenementen.

Niet alleen bedrijven, stichtingen of groepen kunnen initiatiefnemer zijn, 

ook overheden kunnen initiatiefnemer zijn. Vooral steden zijn hier actief in. 

Sommige steden organiseren zelf evenementen, andere werken samen met een 

evenementenbureau. Dat doen zij in het kader van citymarketing, de promotie 

van hun stad. Neem bijvoorbeeld Leeuwarden, dat zich in 2018 Culturele hoofd-

stad van Europa mag noemen. Leeuwarden is zeker blij om hiervoor gekozen te 

zijn: dat betekent veel belangstelling voor de stad en de regio. Leeuwarden werd 

gekozen uit de finalisten Eindhoven, Maastricht en Leeuwarden.

‘Het geld heeft niet de doorslag geven, zo blijkt. Leeuwarden stelt een minder 

groot budget in het vooruitzicht voor 2018 dan Maastricht en Eindhoven. Het 

is duidelijk dat de jury heeft gekozen voor het verhaal van een krimpregio, die 

meent dat dit instituut, Culturele hoofdstad van Europa, meer dynamiek naar 

de regio kan brengen. Maastricht presenteerde zich ook zo, maar was kenne-

lijk minder overtuigend. Eindhoven presenteerde zich als de slimste, meest 

innovatieve regio van Europa, maar eentje die nog net de kers op de taart mist: 

creativiteit.’

nrc.nl, 6-9-2013

organisator

citymarketing

Voorbeeld

Evenementen organiseren.indb   3 26-04-15   14:55



Pitch – Evenementen organiseren

4

Steden kunnen fl ink wat geld uitgeven aan dit soort evenementen (¤ 56 mil-

joen in het geval van Leeuwarden). Ze verwachten dat dat geld meer geld aan-

trekt, maar vooral ook dat ze hiermee hun stad ‘op de kaart zetten’: het imago 

verbeteren en meer mensen en bedrijvigheid aantrekken. Ook extra toerisme 

brengt geld in het laatje voor een stad of regio. In het kader van citymarketing 

steunen gemeenten vaak publieksevenementen, omdat die een goede uitstra-

ling voor de stad kunnen hebben. Ze doen ook actief moeite om publieks-

evenementen aan te trekken.

Almere was eerder ook in de race voor Culturele hoofdstad. Na afwijzing sleepte 

deze stad de Floriade 2022 in de wacht. De initiatiefnemer is de Nederlandse 

Tuinbouwraad, organisator in 2022 zijn de gemeente Almere en de provincie 

Flevoland.

‘Voor Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar een geza-

menlijke, meerjarige onderneming die resulteert in een geheel nieuwe, 

blijvend groene stadswijk in het centrum van de stad: Almere Floriade. 

Samen groeien we naar een Green City. En inspireren we andere steden 

ons te volgen. Groei mee!’ 

fl oriade.almere.nl

Rollen bij evenementenorganisatie
 £ initiatiefnemer

 £ organisator

 £ sponsor

Verschillen publieksevenement en bedrijfsevenement

Publieksevenement Bedrijfsevenement

Toegang voor iedereen meestal besloten

Belang algemeen belang zakelijk, commercieel

Uitgangspunt de inhoud doel en doelgroep, zakelijk belang

Financiering vaak een hele toer budget beschikbaar

Invloed invloed sponsor beperkt initiatiefnemer heeft alle controle

Voorbeeld

Rollen bij evenementenorganisatie

£ initiatiefnemer

£ organisator

£ sponsor

Verschillen publieksevenement en bedrijfsevenement

Publieksevenement Bedrijfsevenement

Toegang voor iedereen meestal besloten

Belang algemeen belang zakelijk, commercieel

Uitgangspunt de inhoud doel en doelgroep, zakelijk belang

Financiering vaak een hele toer budget beschikbaar

Invloed invloed sponsor beperkt initiatiefnemer heeft alle controle

Onthoud
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1. Bij welke vier soorten organisaties zou je kunnen werken als je mede-

werker evenementenorganisatie bent?

2. Geef aan of het een publieksevenement of een zakelijk evenement is. 

Verklaar steeds je antwoord. Als je het evenement niet goed kent, zoek  

dan informatie op het internet.

 a. Lowlands.

 b. KLM Open.

 c. Docentendag voor gebruikers van de serie Pitch.

 d. Vierdaagse Nijmegen.

 e. Het personeelsfeest van De Weekbladpers.

 f. Nationale Voetbal Vakbeurs.

 g. Ortel Zomercarnaval.

3. Geef drie redenen waarom veel gemeenten evenementen gebruiken bij 

hun citymarketing.

4. Welk verschil kun je ontdekken tussen een besloten evenement en een 

zakelijk evenement?

5. Welke van deze soorten evenementen zijn bedrijfsevenementen?

a.  Created events.

b.  Participatory events.

c.  Sponsored events.

6. De koningin komt met de auto de oprijlaan uit en geeft geen voorrang: 

ongelukje… Het is een hele gebeurtenis die een poos in het nieuws blijft. 

Waarom is dit geen evenement?

1.2  Doel en doelgroep

Er zijn heel veel verschillende evenementen mogelijk, met veel verschillende 

doelen en doelgroepen. Een voorwaarde voor een geslaagd evenement is dat je 

het doel heel helder hebt. 

Opdrachten
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Bij publieksevenementen kun je de doelen indelen in vier hoofdsoorten:

 £ esthetisch;

 £ ideëel;

 £ amusement;

 £ economisch.

Esthetisch betekent mooi, smaakvol. Een esthetisch doel is dus om iets moois te 

laten zien, zoals film, muziek, dans of theater. Evenementen op het gebied van 

kunst en cultuur hebben een esthetisch doel. De doelgroep bestaat uit men-

sen die van de inhoud houden, maar vaak probeert de initiatiefnemer ook bij 

andere mensen interesse op te wekken.

Bij ideële doelen kan het gaan om een maatschappelijk doel, om religie of om 

politiek. Je kunt een evenement gebruiken om geld in te zamelen voor een goed 

doel. Een sportief evenement kan ook ideëel zijn, als winst maken geen doel is. 

Voorbeelden:

 £ Het jaarlijkse MS Benefiet Festival, om geld in te zamelen voor onderzoek 

naar deze ziekte.

 £ De zevenjaarlijkse heiligdomsvaart van Maastricht.

 £ Een partijcongres van een politieke partij, of de politieke jongerendag die 

verschillende gemeenten organiseren.

Het doel van een publieksevenement kan ook puur vermaak zijn, ofwel amuse-

ment. Denk aan een kermis. Veel popconcerten en theatershows zijn amuse-

mentsevenementen. Maar zijn muziek en theater dan niet cultureel, dus es-

thetisch? Het verschil zit ‘m in het doel: als het hoofddoel is om er winst mee te 

maken, gaat het om amusement. Als het hoofddoel is om mensen kennis te laten 

maken met cultuur, is het doel esthetisch. Dus concerten georganiseerd door 

Mojo Concerts gelden als amusement, want die onderneming wil winst maken.

Dit geldt ook voor sport. AFC Ajax NV streeft naar winst, dus een wedstrijd in 

de ArenA geldt als amusement. Sport zonder winstdoel is een algemeen belang, 

dat is een ideëel doel. Amusementsevenementen zijn gericht op het grote pu-

bliek, of op een bepaalde leeftijdsgroep.

Evenementen met een economisch doel zijn handelsevenementen. Daar 

vinden aanbieders en klanten elkaar. Mensen kopen er iets of kunnen trans-

acties afsluiten. Voorbeelden zijn jaarmarkten, braderieën en de vrijmarkt. 

Handelsevenementen als publieksevenement zijn gericht op het grote publiek. 

Er zijn ook zakelijke handelsevenementen; die zijn gericht op zakelijke klanten.

publieks-
evenementen

doel

- esthetisch

- ideëel

- amusement

- economisch
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Voor bedrijven vormen evenementen een instrument in de communicatiemix, 

in de marketingstrategie. In de communicatie van ondernemingen, bedrijven 

en instellingen kun je twee hoofdsoorten onderscheiden.

 £ Marketingcommunicatie gaat over het aanbod. Het doel is dat mensen daar 

een goed idee over krijgen, en het uiteindelijk gaan kopen. De doelgroep 

bestaat uit consumenten, of uit bepaalde marktsegmenten.

 £ Door middel van corporate communicatie (ofwel concerncommunicatie) 

wil de organisatie goede relaties onderhouden met haar publieksgroepen, 

met als doel een goed imago. Het gaat over de onderneming en haar rela-

ties, intern en extern.

Interne doelgroepen bij concerncommunicatie zijn het personeel en familie, 

gepensioneerd personeel, de OR, vakbonden en aandeelhouders. Voor het eigen 

personeel kan een belangrijk doel zijn om motivatie te ontwikkelen, denk aan 

een spetterend personeelsfeest of een motiverende cursus. Ook voor trouwe 

aandeelhouders is een evenement om de motivatie te bevorderen een mogelijk-

heid. In het verlengde van motivatie ligt loyaliteit, trouw aan de onderneming, 

het gevoel dat je ‘erbij hoort’.

Kennisoverdracht kun je regelen met een traditionele cursus, maar je kunt van 

een cursus ook een evenement maken. Dat kan door de media af te wisselen: 

film, muziek, gastartiest, spreker, of discussie. Dat kan ook door interessante 

locaties te kiezen en door de cursus in te bedden in andere activiteiten.

Een team moet soms iets nieuws bedenken, bijvoorbeeld een verandering in 

de strategie; of een concept voor een evenement. Op het kantoor krijg je dan al 

snel vergadermoeheid: alsmaar zitten. Het kan nuttig zijn om dat in te bedden 

in iets actiefs, bijvoorbeeld een weekend op het water of activiteiten in de na-

tuur. Zo’n bedrijfsevenement heeft als doel om een bepaalde inhoud te ontwik-

kelen. Het gaat erom om uit de gewone sleur te komen. Een bijzondere locatie 

kan mensen inspireren tot goede ideeën. Met elkaar eens iets anders doen ook.

Elke organisatie heeft een bepaalde structuur en een bepaalde organisatie-

cultuur. Soms kan het nodig zijn om die cultuur te veranderen, bijvoorbeeld als 

blijkt dat afdelingen niet goed samenwerken. Alleen de organisatiestructuur 

veranderen is meestal niet genoeg: wat er in de hoofden van de medewerkers 

zit, moet mee veranderen. Hun houding, ofwel attitude moet veranderen. Een 

teamtraining kan hierbij helpen. Ook andere evenementen voor het personeel 

kunnen bijdragen aan een goede teamgeest.

bedrijfsevenementen

- motivatie

- kennisoverdracht

- inhoudelijke  
ontwikkeling

- cultuurverandering
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Deze drie doelen (motivatie, kennisoverdracht en cultuurverandering) overlap-

pen elkaar vaak: als je de attitude wilt veranderen, dan helpt het zeker als je ook 

de motivatie op kunt peppen. Ook kennisoverdracht gaat beter met een goede 

motivatie bij de deelnemers. Zulke business-to-personnelevenementen (b2p) zijn 

een instrument bij de interne communicatie.

Bij de externe concerncommunicatie kom je het doel ‘kennisoverdracht’ nog 

een keer tegen, maar nu aan relaties buiten de onderneming. Een congres is een 

bijeenkomst van vakmensen die daar nieuwe vakkennis op kunnen doen en 

ervaringen met elkaar kunnen delen. Zo kan een farmaceutische onderneming 

een congres organiseren over onderzoek naar nieuwe medicijnen. De relaties 

kunnen medische onderzoekers zijn en artsen. Een wetenschappelijk congres 

kun je ook een symposium noemen. Ook een seminar (een actieve cursus) is 

gericht op kennisoverdracht.

Op zulke bijeenkomsten wordt ook druk genetwerkt: relaties aanhalen en 

nieuwe zakelijke relaties opdoen. Evenementen die gericht zijn op zakelijke 

relaties zijn business-to-business (b2b). Ook bij beursdeelname is netwerken vaak 

één van de doelstellingen. Bij het netwerken kan een bedrijf ook een gespon-

sord publieksevenement inzetten: denk aan gratis vipplaatsen voor belangrijke 

relaties.

Bij sponsoring van publieksevenementen is het doel vaak om het imago van 

de onderneming op peil te houden of te verbeteren. Dat kan door de onder-

neming te associëren met iets wat mensen mooi vinden. Het kan ook gaan 

om marketingcommunicatie, dan is het doel om het imago van een merk of 

product te verbeteren. Imagoverbetering kan ook een doel zijn bij bedrijfseve-

nementen, neem bijvoorbeeld een buurtfeest dat een bedrijf organiseert voor 

omwonenden.

Marketingcommunicatie is altijd business-to-consumer (b2c). Bij de marke-

tingcommunicatie kom je de attitude weer tegen, maar nu in een wat andere 

betekenis. Hier gaat het om de houding die consumenten hebben tegenover 

een bepaald product of merk, bijvoorbeeld merkbekendheid of merkvoorkeur. 

Unilever sponsort de jaarlijkse Unox Nieuwjaarsduik en organiseert die voor 

een deel. Dit evenement helpt om het merk Unox te positioneren als stoer 

en oer-Hollands. Daarmee beïnvloedt Unilever de attitude van consumenten 

tegenover dit merk. En tegelijk de merkbekendheid en het merkimago.

- kennisoverdracht

- netwerken

- imago

- attitude
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Het uiteindelijke doel van marketingcommunicatie is natuurlijk dat het betere 

imago en een gunstige attitude leiden tot meer verkopen. Dat geldt voor alle 

marketingcommunicatie, dus ook als evenementen het instrument zijn.

In vergelijking met andere instrumenten uit de communicatiemix, zoals 

reclame of pr, hebben evenementen een groot voordeel: ze zijn interactief. Er is 

directe, persoonlijke communicatie tussen medewerkers van het bedrijf en de 

doelgroep. Daardoor zijn bedrijfsevenementen geknipt om je doelgroep goed te 

leren kennen en er een goede relatie mee te onderhouden. Dat is goed voor het 

imago, en het levert veel informatie op die je anders met anoniem marktonder-

zoek zou moeten verzamelen.

Nike organiseert in veel plaatsen jaarlijks de hardloopevenementen ‘Nike 

Women’s 10km’ en ‘We Own The Night’. Deelnemers schrijven zich in, en zo 

verzamelt Nike hun adresgegevens die goed van pas komen bij direct mail-

campagnes. Nike organiseert ook hardloopclubs en trainingen, allemaal  

manieren om direct contact met klanten te onderhouden.

Doelen kunnen door elkaar lopen, want verschillende partijen kunnen verschil-

lende belangen hebben. Het hoofddoel van een publieksevenement kan bijvoor-

beeld esthetisch zijn, maar de sponsor wil er een goed imago mee bereiken. Of 

de organisator wil ermee aan citymarketing doen. Zulke verschillende doelen 

kunnen prima samengaan: meer aandacht voor cultuur en een goed imago voor 

Leeuwarden bijvoorbeeld.

Om een doelgroep goed af te bakenen moet je vaak letten op doelgroepen bin-

nen je doelgroep. Als je bijvoorbeeld klanten segmenteert op loyaliteit, kun je 

een evenement gebruiken om trouwe klanten te belonen, en om met hen in 

contact te komen. Andersom is het niet altijd mogelijk om verschillende doel-

groepen te combineren. Neem een muziekevenement, de smaak van verschil-

lende leeftijdsgroepen kan daarbij sterk verschillen.

- verkoop

- interactie

Voorbeeld
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Doel Doelgroep

publieksevenenementen het grote publiek

 £ esthetisch 

 £ ideëel 

 £ amusement (vermaak, winstoogmerk) 

 £ economisch (handel) 

bedrijfsevenementen

interne concerncommunicatie business-to-personnel

 £ motivatie personeel, aandeelhouders

 £ kennisoverdracht personeel

 £ inhoudelijke ontwikkeling personeel, management

 £ cultuurverandering, attitude personeel

externe concerncommunicatie

 £ imago  publieksgroepen (business-to-consumer)

 £ kennisoverdracht relaties (business-to-business)

 £ netwerken relaties (business-to-business)

marketingcommunicatie business-to-consumer

 £ imago 

 £ attitude consumenten of marktsegmenten

 £ verkoop

7. Is de Unox Nieuwjaarsduik een created, participatory of sponsored event? 

Verklaar je antwoord.

8. Geef aan of het een publieks- of bedrijfsevenement is, welk soort doel het 

evenement heeft en wat de doelgroep is.

 a. Een verkooptraining in de Ardèche.

 b. De Tilburgse kermis.

 c. Robeco SummerNights.

 d. Executive Seminar over het zorgstelsel op Landgoed Duin & Kruidberg.

 e.  Voetbaltoernooi in Dronten voor 10-12-jarigen, georganiseerd door de 

buurtsportcoaches.

Doel Doelgroep

publieksevenenementen het grote publiek

£ esthetisch 

£ ideëel 

£ amusement (vermaak, winstoogmerk) 

£ economisch (handel) 

bedrijfsevenementen

interne concerncommunicatie business-to-personnel

£ motivatie personeel, aandeelhouders

£ kennisoverdracht personeel

£ inhoudelijke ontwikkeling personeel, management

£ cultuurverandering, attitude personeel

externe concerncommunicatie

£ imago  publieksgroepen (business-to-consumer)

£ kennisoverdracht relaties (business-to-business)

£ netwerken relaties (business-to-business)

marketingcommunicatie business-to-consumer

£ imago 

£ attitude consumenten of marktsegmenten

£ verkoop

Onthoud

Opdrachten
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 f. Kersttoespraak van de paus.

 g. Trade Mart Utrecht.

9. Geef aan of het evenement business-to-consumer is, business-to-busi-

ness, of business-to-personnel.

 a. De introductie van het nieuwste model iPhone.

 b. Een studiereis naar Berlijn.

 c. Een dealerdag van CanalDigitaal.

10. Zoek voorbeelden van verschillende publieksevenementen met:

 a. een esthetisch doel.

 b. een ideëel doel.

 c. een amusementsdoel.

 d. een economisch doel.

11. Maak de zin af:

 Marketingcommunicatie is altijd business-to-………

12. a.  Wat betekent ‘attitudeverandering’, als het gaat om een business-to-

personnelevenement?

 b.  Wat betekent ‘attitudeverandering’, als het gaat om een business-to-

consumerevenement?

1.3  Vorm

Evenementen zijn niets nieuws. De Romeinse keizers hielden het volk tevreden 

met ‘brood en spelen’. Religieuze evenementen zijn zo oud als de mensheid. 

Wel bezoeken mensen de laatste tijd vaker evenementen. De hoeveelheid vrije 

tijd is de laatste veertig jaar niet zo veel veranderd, maar mensen besteden 

die vrije tijd vaker buitenshuis. Door de gestegen welvaart geven we tijdens 

evenementen ook meer uit dan voorheen. En het bedrijfsleven is steeds meer 

aan eventmarketing gaan doen. Er is dan ook een nieuwe bedrijfstak van evene-

mentenbureaus ontstaan.

Er bestaan heel wat verschillende soorten publieksevenementen. Veel ervan 

zijn verweven met onze cultuur. Neem het carnaval, een groot publiekseve-

nement met wortels diep in de katholieke cultuur. Het is een voorbeeld van culturele viering
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een culturele viering. De viering kan gaan om een traditie in de cultuur, om een 

esthetische culturele uiting zoals kunst, of het kan gaan om waarden die we 

met elkaar belangrijk vinden.

Een muziekfestival is ook een voorbeeld van een culturele viering: mensen 

komen op een feestelijke manier bij elkaar om van muziek te genieten. De 

jaarlijkse intocht van Sinterklaas hoort net zo goed bij onze cultuur, het is een 

traditie. Bij de doden herdenking op 4 mei staan we stil bij waarden die voor ons 

heel belangrijk zijn. Ook religieuze evenementen zijn culturele vieringen, denk 

aan een processie. Vooral in het zuiden van ons land zijn historische optochten 

belangrijk. Tijdens de Open Monumentendag en de Nationale Molendag be-

wonderen veel bezoekers onze cultuur. Ook exposities zijn vaak cultureel, denk 

aan Den Haag Sculptuur waarbij je beelden langs de straat kunt bewonderen.

Bij culturele vieringen gaat het meeste geld om bij de festivals. Daarbij denk je 

misschien aan een groot muziekfestival, maar festivals bestaan in allerlei soor-

ten en maten. Zo is Gluren bij de Buren een woonkamerfestival, dat op allerlei 

kleine locaties plaatsvindt. Deventer op Stelten is een straattheaterfestival dat 

verspreid door de stad plaatsvindt. En een straatfeest kun je zien als een festival 

in het klein.

Er zijn muziekfestivals waar beroemde acts optreden, maar er zijn ook steeds 

meer kleine muziek- en dancefestivals. Daar is het vaak gezelliger en de entree-

prijs kan er een stuk lager zijn. Ook zijn er festivals waar het er juist om gaat 

om onbekende artiesten te introduceren, bijvoorbeeld Motel Mozaïque.

Gewoon lekker recreëren. Dat gebeurt bij veel culturele vieringen, maar 

daarnaast zijn er veel evenementen op het gebied van sport en spel. 

Sportevenementen heb je van groot tot klein: een wedstrijd, een serie wedstrij-

den, een marathon, een fietsdag, een wandeldag of een recreatieve sportdag, 

zoals het ZWEM-event in Rotterdam. Maar recreëren kan ook op andere manie-

ren. Neem de Hunebedspelen in Heiloo, waar een groep mensen zich aan kan 

melden om een Germaanse stam te spelen in een historisch spel.

Geld ophalen voor goede doelen gaat goed samen met een evenement: mensen 

zijn dan in een goede stemming. Dit kan samengaan met allerlei soorten evene-

menten, maar je ziet het vooral in combinatie met sportevenementen zoals de 

Dam tot Damloop.

recreatieve  
evenementen

fondsenwerving
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Ook zakelijke evenementen heb je in allerlei vormen. Voor de eigen medewer-

kers kun je denken aan een personeelsfeest, een personeelsuitje of een bedrijfs-

familiedag. Een programma voor teambuilding werkt beter als je het vormgeeft 

als een evenement met veel impact. Dat geldt ook voor cursussen en trainin-

gen. Een studiereis kun je opvatten als evenement. Ook van een vergadering, 

zoals een salesmeeting, kun je een evenement maken. Grotere ondernemingen 

kunnen een wervingsevenement organiseren om jong talent aan te trekken.

Een sportdag, een workshop, een jubileum of gala: allemaal evenementen die 

bruikbaar zijn voor het eigen personeel en voor externe relaties. Dat geldt ook 

voor een interessante lezing. Bedrijven kunnen evenementen inzetten om 

bepaalde mensen erkenning te geven, om ze te belonen en verder te motiveren. 

Dat kan bijvoorbeeld met een uitje of een vakantiereis. Zulke evenementen 

heten incentives. Die zijn bruikbaar voor het eigen personeel, maar ook voor ex-

terne relaties. Het kan gaan om een individuele beloning of om een groepsreis.

Voor externe relaties kan een open dag, of open huis, een goed instrument zijn 

om bekendheid en goodwill te creëren. Een gerichter evenement is een relatie-

dag voor een bepaald soort relaties, bijvoorbeeld een dealerdag, een dag voor 

leveranciers of voor franchisenemers. Als de onderneming samen met externe 

relaties een activiteit gaat starten, is een kick-off meeting nuttig. Voor kennis-

overdracht en kennisopbouw zijn een congres, symposium of seminar geschikt. 

Beurzen zijn een gelegenheid om de buitenwereld het aanbod eens goed te 

laten zien. Dat kan ook met een roadshow, eventueel in combinatie met  

sampling. Ook van een productintroductie is een heel evenement te maken: 

hoe meer tamtam eromheen, hoe meer publiciteit. Publiciteit kun je ook een 

handje helpen met een persconferentie.

13. Geef twee redenen waarom evenementen de laatste tijd economisch 

 belangrijker zijn geworden.

14. Geef aan of het gaat om een culturele viering, om een recreatief evenement 

of om fondsenwerving. Per voorbeeld kunnen meerdere vormen van toe-

passing zijn.

 a. Bingoavond in Stadskanaal.

 b. Puzzeltocht ‘Wie is de rat?’ in Breda.

 c. De hadj (jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka).

 d. Nederlands Theater Festival.

 e. Helden Race, hardlopen voor goede doelen.

voor medewerkers

voor personeel  
of relaties

voor relaties

Opdrachten
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15. Geef aan wat het doel is.

 a. Een bedrijfsfamiliedag.

 b. Een incentive.

 c. Een wervingsevenement.

 d. Een roadshow van een bedrijf.

 e. Een congres.

 f. Een persconferentie.

16. Geef aan om wat voor soort bedrijfsevenement het gaat.

 a. Gewenst gedrag belonen werkt! Wij organiseren voor u.

 b. De nationale carrièrebeurs.

 c.  Dit jaar brengen we een bezoek aan de High Tech Campus in 

Eindhoven.

 d.  We nodigen u uit voor een feestelijk samenzijn om onze nieuwe  

samenwerking in te luiden!

1.4  Plaats en tijd

Bij een goed evenement passen alle elementen bij elkaar: het doel, de doelgroep, 

de inhoud en de vorm, en ook de plaats en het tijdstip. Bij de keuze van een 

locatie gaat het om:

 £ het verwachte aantal bezoekers;

 £ de bereikbaarheid;

 £ de uitstraling van de locatie.

Een popfestival kun je in de weilanden opbouwen als het aantal bezoekers niet 

in een stadion past. Voorwaarde is wel dat er goede toegangswegen zijn en 

dat er openbaar vervoer in de buurt is. Liefst ook een parkeerterrein. Voor wat 

grotere evenementen maak je een mobiliteitsplan. De locatie zelf hoeft in dit 

geval geen speciale uitstraling te hebben. Dat geldt ook voor veel recreatieve 

evenementen: een sportieve dag kun je in een bos organiseren, wedstrijden op 

een sportveld.

Vergaderen in een zaal van paleis Het Loo heeft een andere uitstraling dan in 

een vergaderzaal bij hotel Wientjes. De uitstraling van vergaderen op het water 

is weer anders dan vergaderen op een omgebouwde boerenhoeve; of in een oud 

fort.  

plaats
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In die uitstraling kun je twee elementen herkennen:

 £ eens even iets heel anders, er helemaal uit;

 £ aanzien, standing, allure.

Er eens helemaal uit zijn, kan helpen om de vergadering actiever te maken, en 

dus nuttiger. Het geeft ook de mogelijkheid om de vergadering te koppelen aan 

andere activiteiten. Standing en allure, van bijvoorbeeld een paleis of een oud 

herenhuis, is een manier om aan relaties te laten zien hoe de ontvanger ze op 

prijs stelt. Dat kan ook door het evenement te organiseren in een kasteel of een 

groot landhuis.

De uitstraling van de locatie moet goed bij het evenement passen. Een feest in 

DOK 2013 in Amsterdam heeft een andere uitstraling dan een feest in een wil-

lekeurig partycentrum. Bij een feest in een tropisch zwembad met een live-act 

zijn de bezoekers ook echt uit de sleur. Een feest kun je ook op een buitenlocatie 

organiseren, bijvoorbeeld bij een omgebouwde boerderij of met gehuurde ten-

ten. Een dancefestival in de Westergasfabriek (westergasfabriek.nl) voelt anders 

dan in een gewone feestzaal. Die gasfabriek is een voorbeeld van een oud indu-

strieel gebouw dat is omgebouwd tot evenementenlocatie.

Bij een bedrijfsevenement heb je op speciaal ingerichte locaties betere voor-

zieningen. Als je zelf een circustent neerzet of zelf een locatie inricht, heb je 

meer te regelen: stroom, toiletten, enzovoort. Je hebt dan wel meer vrijheid om 

de locatie zo in te richten en vorm te geven als je zelf wilt. De capaciteit van de 

locatie moet voldoende zijn voor het aantal bezoekers, dat spreekt vanzelf. Maar 

al te groot is ook niet goed: een half lege locatie geeft de indruk van een mislukt 

evenement.

Wanneer houd je het evenement? Je zoekt eerst uit op welke data je favoriete 

locatie beschikbaar is. Ook artiesten of sprekers moeten beschikbaar zijn. Grote 

publieksevenementen houd je het liefst op vrije dagen, maar niet in perioden 

dat grote delen van je doelgroep op vakantie zijn. Je gaat ook na of er geen con-

currentie is van andere grote evenementen die op dezelfde doelgroep mikken. 

Ook is het belangrijk om te weten of de media tijd voor je hebben: staat daar 

dan niet net een ander onderwerp centraal?

Bij bedrijfsevenementen zijn doordeweekse dagen geschikt voor medewerkers 

of relaties zonder partner. De dinsdag, woensdag en donderdag zijn daarvoor 

het best. Maandag is geen goede dag, dan komen mensen net op gang. Als de 

tijd
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partner ook welkom is, is vrijdagavond geschikt. En als de kinderen meekomen, 

kies je voor het weekend. Je gaat na of er geen religieuze feestdagen zijn, die be-

langrijk zijn voor een deel van je doelgroep. Ook bij bedrijfsevenementen ga je 

na of er geen andere evenementen op dat tijdstip zijn die je doelgroep interes-

seren, bijvoorbeeld een belangrijke sportwedstrijd.

Het tijdstip moet gunstig zijn voor de doelgroep. De begin- en eindtijd stem je 

bij voorkeur ook af op de dienstregelingen van het openbaar vervoer. Je laat een 

evenement niet tijdens of net na de spits beginnen of eindigen.

17. Kies een geschikte tijd en locatie voor het evenement. Motiveer je keuzen.

 a. De open dag van jouw opleidingsinstelling.

 b.  Het personeelsfeest van je laatste stagebedrijf (of een bedrijf waar je 

werkt).

 c. Dancing on the beach.

 d. Persconferentie van AkzoNobel.

 e. Driedaagse training voor docenten van jouw opleidingsinstelling.

 f. Overleg tussen directie en belangrijke aandeelhouders van DSM.

18. a.  Wat zijn de voordelen van een partycentrum, vergeleken met een grote 

feesttent?

 b.  Welke voordelen kan een grote feesttent hebben, vergeleken met een 

partycentrum?

19. Op grond van welke overwegingen zou je het tijdstip van een incentive 

plannen?

20. Hoe kun je je voorbereiden op een flink lager bezoekersaantal dan 

gepland?

1.5  Samenvatting

Een evenement is een speciale gebeurtenis op een bepaalde plaats en tijd, die 

bewust is gepland door een initiatiefnemer. Met een evenement wil de initia-

tiefnemer een bepaald doel realiseren voor een bepaalde doelgroep. Daarvoor 

kiest de initiatiefnemer bewust een bepaalde vorm.

Opdrachten
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Publieksevenementen zijn toegankelijk voor een breed publiek, waarbij een 

algemeen belang voorop staat. Ze kunnen worden georganiseerd door een 

organisatie, een evenementenbureau of een persoon. Financiering is lang niet 

altijd makkelijk, die moet komen uit entreegelden, merchandising, sponsoring 

of subsidie. Het doel kan esthetisch zijn (cultuur), ideëel (politiek, religieus of 

fondsenwerving), amusement (met winstoogmerk) of economisch (handels-

evenementen). Een publieksevenement kan een culturele viering zijn (kunst 

of religie) of een recreatief evenement (sport en spel). Het kan ook gaan om 

fondsenwerving.

Bedrijfsevenementen vormen onderdeel van de communicatiemix van een 

bedrijf. Ze zijn meestal besloten. Bij sponsoring maakt een publieksevenement 

ook deel uit van de communicatie van de sponsor. Een bedrijf kan zelf een be-

drijfsevenement organiseren, of dit uitbesteden aan een evenementen bureau. 

Een created event is puur een bedrijfsevenement. Bij een participatory event 

helpt een bedrijf mee om een publieksevenement van de grond te krijgen. Bij 

sponsored events beperkt de bedrijfsinbreng zich tot sponsorgeld, in ruil voor 

publiciteit.

Bedrijfsevenementen kunnen allerlei vormen aannemen: personeelsfeest of 

-uitje, teambuilding, cursus of training, studiereis, personeelswerving, incen-

tive, relatiedag, kick-off meeting, congres of seminar, roadshow, productintro-

ductie, enzovoort.

Bij interne concerncommunicatie kan het doel zijn: motivatie verbeteren, 

kennisoverdracht, inhoudelijke ontwikkeling, cultuur- of attitudeverande-

ring. Bij externe concerncommunicatie gaat het om het imago, om kennis-

overdracht of om netwerken. Bij marketingcommunicatie is het doel om de 

attitude van consumenten te beïnvloeden en zo de verkoop te bevorderen. 

Evenementen zijn ook een manier om interactie met klanten voor elkaar te 

krijgen.

Ook overheden kunnen evenementen organiseren, bijvoorbeeld in het kader 

van citymarketing. Het doel is dan om het imago van een stad te verbeteren. 

Dat is goed voor de lokale economie: de horeca heeft er opbrengsten van en het 

kan meer bedrijvigheid aantrekken.

De keuze van de locatie hangt af van de gewenste uitstraling, het aantal  

bezoekers, de aanwezige voorzieningen en van de mogelijkheid om naar 
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eigen wens in te richten. Het tijdstip en de tijdsduur moeten goed passen 

bij de doelgroep en moeten ook passen bij verkeersstromen van en naar het 

evenement.

1.6  Begrippen

Citymarketing Alle inspanningen van een gemeentebestuur om de stad 

aantrekkelijk te maken.

Evenement  Speciale gebeurtenis op een bepaalde tijd en plaats, bewust 

gepland in een bepaalde vorm door een initiatiefnemer 

met een bepaald doel voor een bepaalde doelgroep.

Handelsevenement Evenement waarbij vraag en aanbod elkaar vinden, met als 

doel transacties te bevorderen.

Incentive Evenement met als doel om mensen erkenning te geven, 

te belonen en verder te motiveren.

Publieksevenement Evenement waarbij een algemeen belang voorop staat en 

dat toegankelijk is voor een breed publiek.

Zakelijk evenement Evenement waarbij een bedrijf het initiatief heeft en 

 (bedrijfsevenement)  waarmee het een relatie wil opbouwen of onderhouden 

met een doelgroep.
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PRACTICX

Evenementen organiseren behandelt 
de stof zoals omschreven in kerntaak 
P2-K1 Organiseert evenementen uit 
het kwali� catiedossier Marketing, 
communicatie en evenementen. Ook bereidt 
dit boek voor op de examenstof zoals 
omschreven in de SPL/ECABO toetsmatrijs 
M5 Evenementeninstrumentarium en 
veiligheidsvoorschriften. Het boek legt, 
samen met de rest van deze methode, ook 
een stevige basis om studenten door te laten 
stomen naar het NIMA-A diploma.

Pitch 
Pitch is een methode voor commerciële 
opleidingen in het mbo. Bij het 
ontwikkelen stonden overzichtelijkheid 
en begrijpelijkheid voorop: rustige 
vormgeving, heldere taal, duidelijke 
structuur, margewoorden, onthoudblokjes 
voor het recapituleren van de kernstof, 
vragen en opdrachten, en per hoofdstuk 
een samenvatting en een begrippenlijst. Op 
www.practicx.nl staan toets- en oefenvragen 
(met feedback op de antwoorden) als 
oefening voor het tentamen. De methode 
bestaat uit zeven delen: 

£ Basisboek marketing
£ Marktonderzoek 
£ Marketing: de harde cijfers
£ Marketingplanning 
£ Communicatie 
£ Evenementen organiseren 
£ Extra Pitch voor NIMA-A

PracticX
De online toets- en oefenportal PracticX is 
speci� ek ontwikkeld voor mbo-studenten. 
Een unieke code in het boek geeft hen 
toegang tot het extra oefenmateriaal. Waar 
nodig wordt de leerstof uit het boek verder 
verrijkt met oefenbestanden, cases en 
aanvullende opdrachten. De oefeningen per 
hoofdstuk bestaan uit open- en gesloten 
vragen, waarbij studenten direct heldere 
feedback krijgen. Als voorbereiding op 
het theorietentamen van SPL/ECABO zijn 
er oefententamens, eveneens met directe 
feedback.

 Kees Benschop heeft jarenlange ervaring 
met het ontwikkelen van studiemateriaal en 
onderwijsmethodes voor het mbo. 

B
E

N
S

C
H

O
P

  EV
E

N
EM

EN
TEN

 O
R

G
A

N
ISER

EN EVENEMENTEN
ORGANISEREN

K E E S  B E N S C H O P

Evenementen organiseren_cv_2.indd   Alle pagina's 28-04-15   10:06




