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Inleiding 
 
Ok, je bent gevraagd een event te organiseren, superleuk! Maar wat nu? Hoe begin je? 
Waar moet je allemaal aan denken? Zijn er checklists? Welke websites kan ik checken?  

In dit e-book zal ik stap voor stap uitleggen wat er nodig is om een event te organiseren, 
waar je begint en wat je na het event nog kunt oppakken. Ieder hoofdstuk sluit ik af met 
praktische tips. Ik zou het leuk vinden om je reactie op dit e-book te lezen. Stuur me 
gerust een berichtje. 
 

Heel veel leesplezier!  
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Stap 1 Het idee!    
 
Zodra je de opdracht krijgt om een event te organiseren gaat er natuurlijk meteen van 
alles door je hoofd. Maar stop even en ga eerst om de tafel zitten met je opdrachtgever. 
Ga lekker samen een uurtje brainstormen om antwoord te krijgen op de volgende vragen:   

- Waarom wordt dit event georganiseerd? Wat is het doel? (informatie uitwisselen, 
zaken doen, motiveren, imago vestigen)  

- Welke uitstraling moet het event krijgen?  
- Wie is de doelgroep?  
- Wat is het globale programma?   
- Wanneer moet het event plaatsvinden? Is er een vaste datum of heb je een marge 

waarbinnen je mag zoeken?   
- Waar moet het event ongeveer plaatsvinden? In welke regio?  
- Wat is het budget?  

  

 

 

Zodra de bovenstaande zaken op hoofdlijnen duidelijk zijn ga je een voorlopige begroting 
opstellen, wat mij betreft niet echt het leukste onderdeel . Je weet nu natuurlijk nog 
niet van alle uitgaven wat ze precies gaan kosten. Wees daarom bij het inschatten van 
deze kosten realistisch en reken liever met iets te hoge cijfers dan te lage cijfers. 
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Dan ga je op zoek naar een geschikte datum, houd hierbij rekening met andere events in 
de branche waar je werkzaam bent. Check altijd de data van events van de concurrentie 
en denk goed na over de maand waarin je het wilt laten plaatsvinden. De maanden mei / 
juni en september zijn vaak al overvol met events. 

Nu is het moment daar dat je op zoek gaat naar de locatie. Hierbij is het van belang dat je 
kijkt naar zaken zoals hoeveel mensen je ongeveer verwacht en of de locatie die 
capaciteit heeft, of er voldoende parkeergelegenheid is, of er goede bereikbaarheid met 
het OV is en of de locatie goed bereikbaar is voor mensen die slecht ter been zijn.  

 
Tips van Shift:  

• Brainstorm altijd over het doel van het event 
• Beperk jezelf niet bij het brainstormen, schrappen kan altijd nog 
• Check data voor events bij de concurrentie  
• Mei / juni en september zijn al overvol met events  
• Kijk of je locatie de groep mensen die je verwacht wel aankan 
• Wees bij het opstellen van de begroting realistisch 
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Stap 2 Haalbaarheid van het event  
 
In deze fase ga je de haalbaarheid onderzoeken. Denk hierbij aan zaken zoals:  

- Heb ik een vergunning nodig?  

Zodra je alcohol wilt schenken, vuurwerk wilt afsteken of een braderie wilt organiseren 
heb je een vergunning nodig. Check altijd bij de gemeente – het liefst meteen al in het 
beginstadium van het organiseren – welke regels er in de betreffende gemeente gelden. 
Vaak zijn er bij de gemeente ook evenementencoördinatoren werkzaam, zij kunnen je 
goed helpen met de papieren rompslomp.  

- Heb ik voldoende mankracht voor de organisatie van dit event?  

Een event organiseer je eigenlijk nooit alleen. Je hebt een team nodig, je kunt collega’s 
inschakelen maar je kunt ook mensen tijdelijk in dienst nemen of je moet een paar lieve 
vrijwilligers kennen die je willen helpen .  

- Is er een geschikte locatie die aan onze eisen voldoet?  

De locatie moet voldoende capaciteit hebben, maar minstens net zo belangrijk is of de 
accommodatie beschikbaar is op de door jou bepaalde datum. Daarnaast zoek je 
waarschijnlijk rondom een bepaalde stad. Wil je in de buurt van de snelweg zitten of juist 
vlakbij het treinstation? Misschien zoek je een locatie die een industriële look en feel 
heeft of misschien juist meer een landelijke uitstraling en ligging heeft?  
Bedenk ook of er extra tijd nodig is voor de op- en afbouw van een eventueel podium. 
Alles wat van belang is rondom een locatie staat in de checklist die je in de bijlage bij dit 
e-book kunt vinden.  

Wil je inspiratie voor een locatie opdoen? Check dan eens de volgende websites:  

www.inspirerendelocaties.nl 

www.greatervenues.com 

www.andersvergaderen.nl 

www.vergaderlocaties.nl 

www.wateenlocatie.nl  

- Is het financieel wel haalbaar?  

Je hebt al een conceptbegroting gemaakt met geschatte cijfers. In dit stadium ga je 
onderzoeken welke inkomstenbronnen er zijn, je kunt hierbij denken aan donaties, 
sponsoring, subsidies, entreegelden en deelnemersbijdragen.  

Bekijk ook je kosten nog eens nauwkeurig, heb je gedacht aan (indien nodig) locatiehuur, 
een podium huren, een podium laten opbouwen, geluidsinstallatie huren, verlichting 

http://www.inspirerendelocaties.nl/
http://www.inspirerendelocaties.nl/
http://www.greatervenues.com/
http://www.greatervenues.com/
http://www.andersvergaderen.nl/
http://www.andersvergaderen.nl/
http://www.vergaderlocaties.nl/
http://www.vergaderlocaties.nl/
http://www.wateenlocatie.nl/
http://www.wateenlocatie.nl/
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huren, drukwerk ontwerpen en laten maken, eventuele EHBO posten en niet 
onbelangrijk: verzekeringen.  

 
Zodra je dit alles helder hebt voor jezelf, maak je een event voorstel. Hierin noem je de 
naam van de opdrachtgever, het doel van het event, de naam van het event, de 
doelgroep, de locatie, datum en de begroting. Dit voorstel gebruik je om met je 
opdrachtgever te bepalen of het event doorgaat of niet. Vraag altijd om een schriftelijke 
goedkeuring van je opdrachtgever. Better safe then sorry!  
 

Tips van Shift:  

• Is je event buiten en openbaar check altijd of je een vergunning nodig hebt 
• Gebruik de checklist locatie  
• Conceptbegroting zo nauwkeurig mogelijk invullen en aanvullen  
• Ga naar websites voor inspiratie rondom locaties: 

www.inspirerendelocaties.nl, www.locaties.nl, www.wateenlocatie.nl of 
www.greatervenues.com  

 

  

http://www.inspirerendelocaties.nl/
http://www.locaties.nl/
http://www.wateenlocatie.nl/
http://www.greatervenues.com/
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Stap 3 Het event team  
 
Het event team bestaat meestal uit meerdere mensen. Een event organiseer je eigenlijk 
nooit alleen. Zoek naar mensen met verschillende expertises en die enthousiast zijn om 
mee te werken aan de organisatie van dit event! Maak met het event team afspraken 
over de samenwerking. Spreek af hoe vaak jullie willen overleggen als team. Zet deze 
overleggen ook meteen vast in Outlook. Het is aan te bevelen om een bestandje te 
maken met ieders bevoegdheden, dus wie voor welk bedrag verplichtingen mag aangaan.  

Leg ook de taakverdeling vast in een bestand. Denk aan een event manager, een 
PR/marketing medewerker, een financieel medewerker, technisch medewerker en een 
event assistant.  

Je verdeelt de taken op basis van kennis en competenties. Dit klinkt logisch maar 
gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Maak gebruik van elkaars expertise dat werkt wel zo 
snel en efficiënt.  

Nu het team geformeerd is maak je een planning. Dit is een zeer uitgebreide lijst met alle 
activiteiten die moeten plaatsvinden vóór het event plaatsvindt. Bepaal de begin- en 
einddatum van elke activiteit en wie hiervoor verantwoordelijk is. Gebruik hiervoor 
bijvoorbeeld een tool zoals Trello. Een super handig programma/app waarbij iedereen uit 
het team inzicht heeft op welke taken er nog opgepakt moeten worden en welke 
einddatum eraan hangt.  

Deze gedetailleerde planning staat bij elke teamvergadering op de agenda! Houd elkaar 
scherp, houd elkaar aan de gestelde deadline. Haalt iemand de deadline niet? Vraag of je 
kunt helpen of wat er nodig is zodat die collega wel de deadline haalt. 

Tips van Shift:  

• Formeer een event team 
• Leg de onderlinge taakverdeling vast  
• Stel een planning op  
• Gebruik Trello zodat iedereen tegelijkertijd en op elk device kan zien welke acties 

nog openstaan  
• Zet de planning élke vergadering op de agenda en neem deze goed door 
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Stap 4 Promotie van het event 
Je wilt je event natuurlijk onder de aandacht brengen. Hoe ga je dat doen? Welke 
middelen en kanalen ga je inzetten? Wanneer het een besloten event betreft, werk je 
natuurlijk met uitnodigingen en een aanmeldlijst maar daarover meer in het volgende 
hoofdstuk.  

Als het een openbaar event betreft zou ik me vooral richten op social media kanalen 
zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Houd er rekening mee dat je als lid van 
het event team dus ook veel tijd en aandacht aan social media moet besteden. Doe mee 
met discussies en post zoveel mogelijk berichtjes waarin je de lezer betrekt bij het event. 

Gebruik ook de social media accounts van je event team. Als je elkaars berichten deelt 
heb je meteen een veel groter bereik.   

Je kunt ook een persbericht uitsturen, folders & flyers verspreiden, geadresseerde 
brieven of mails versturen, een website voor het event opzetten of een publicitaire stunt 
uithalen waardoor je gratis publiciteit krijgt (denk aan De Grote Donorshow van BBN of de 
Red Bull ruimtesprong). Welke kanalen en middelen je gaat inzetten hangt vooral af van 
je doelgroep. 

 

Je kunt voor het event ook een huisstijl laten ontwerpen, waarbij je een naam geeft aan 
het event en een logo en lettertype laat opmaken. Deze huisstijl gebruik je op alle 
uitingen naar buiten.  

Tips van Shift:  

• Promoot je event! Gebruik social media kanalen zoals Facebook, Instagram, Linkedin 
en Twitter  

• Deel elkaars berichten op de verschillende social media en vergroot op die manier 
het bereik over je event!  
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Stap 5 De uitvoering 
 
Na de vele voorbereidingen komt nu de tijd van doen!  

In deze fase ga je de deelnemerslijst opstellen en de uitnodigingen versturen (indien het 
een besloten feest, congres of seminar betreft). Zodra de deelnemerslijst compleet is en 
je deze goed hebt laten checken door je opdrachtgever, ga je de uitnodiging opstellen.  

In de uitnodiging zet je sowieso de volgende informatie: wie organiseert het event, wat is 
de doelgroep, het programma, de datum en het tijdstip, eventuele kosten, eventuele 
dresscode en de bereikbaarheid van de locatie. Ook kun je een aanmeldlink of 
emailadres opnemen waar mensen zich kunnen aanmelden.  

De beste verzendtijd is om 6 weken voor het event de uitnodigingen te versturen. Je kunt 
10 tot 12 weken van tevoren een vooraankondiging doen per e-mail.  

Je kunt natuurlijk een programmaboekje opstellen maar het is eigenlijk veel hipper en 
vooral milieubewuster om een event app te gebruiken. Veel gebruikte event apps zijn: de 
Network app of Yellenge. Leuke tip…. bij de Network app krijg je twee keer gratis een app 
voor jouw event mits je onder de 150 deelnemers blijft.  

 

 

 

Natuurlijk is er geen event te organiseren zonder techniek, het is dus de hoogste tijd om 
de geluidsinstallatie en de verlichting te gaan reserveren. Misschien heb je ook wel extra 
power stations nodig (bijv. aggregaten) omdat er niet genoeg elektriciteit beschikbaar is 
op de locatie. Wat je precies nodig hebt, hangt af van het soort event. Wees praktisch en 
neem altijd extra verlengsnoeren mee. Deze kom je bijna altijd tekort.  
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Leuk idee is om tijdens het event een videoreportage te laten maken. Deze kun je na 
afloop delen op de social media kanalen. Mocht het om een terugkerend event gaan dan 
kun je meteen de aanmeldlink voor het volgende event eronder zetten. Gegarandeerd dat 
mensen die dat gave filmpje zien zich gaan aanmelden!  

Een niet onbelangrijk onderdeel bij een event is de catering. Catering kun je zelf doen of 
uitbesteden. Dit bepaal je aan de hand van de wensen en eisen die er leven bij de 
opdrachtgever. Indien je de catering gaat uitbesteden, let dan altijd op de volgende 
zaken:  

Drankverkoop  Drank op afkoop of drankjes op basis van turven. Houd bij deze 
beslissing rekening met de insteek van je event. Is het een congres, event of borrel? Bij 
een borrel zullen mensen al gauw 3 drankjes per uur drinken. Dan is afkoop vaak 
voordeliger dan turven.  

Stel een eisenpakket op  Waar moet de cateraar aan voldoen? Welke hapjes wil je 
persé geserveerd hebben en sluit de uitstraling van de catering aan bij jouw event?  

Offerte  Vraag altijd verschillende offertes op en onderhandel over de prijs. Vraag ook 
of je een kijkje mag nemen bij een ander event waar deze cateraar staat.  

Bij een groot event is het handig om verkeersbegeleiders en parkeerwachters in te 
schakelen. Zorg dat je altijd een uitwijkmogelijkheid hebt naar een extra parkeerterrein, 
mocht het onverhoopt toch drukker worden met auto’s dan je had voorzien.  

Sluit een verzekering af voor je event, je kunt een aansprakelijkheidsverzekering, 
ongevallenverzekering of onkostenverzekering afsluiten. Ook bestaan er zogeheten 
evenementenverzekeringen dat is helemaal super handig want dan heb je in 1 keer 
dekking tegen vele risico’s.  

 

Tips van Shift:  

• Gebruik een event app in plaats van een programmaboekje   
• Heb je een cateraar nodig? Spreek af om bij hem op locatie langs te komen 
• Maak een sfeerimpressie (video) en plaats deze na afloop op social media 
• Sluit een verzekering af 
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Stap 6 Het draaiboek 
 
In het draaiboek neem je heel gedetailleerd alle activiteiten op die op de dag van het 
event moeten plaatsvinden. Sla hierbij niks over, hoe klein de activiteit ook lijkt. Het is 
belangrijk dat iedereen precies weet wat er moet gebeuren en op welk tijdstip dit moet 
gebeuren. Dus als voorbeeld:  

7:30 uur  aanwezig zijn op locatie, koffie klaar zetten   Piet   

7:45 uur  collega event teamleden komen aan     Henk, Floor  

8:00 uur  inrichten ontvangst stand      Henk  

8:30 uur ontvangst beveiliging of opbouw partij of cateraar   Piet  

9:00 uur briefing met alle relevante partijen etc. etc.    Allen  

 

Ook zorgt het draaiboek voor rust, overzicht en is het een back up functie mocht de event 
manager onverhoopt ziek worden. Zorg dat iedereen de definitieve versie van dit 
draaiboek heeft, liefst 1 week van tevoren. Bij een leverancier kun je een beknopte versie 
toesturen met daarin alleen de informatie die voor hem/haar relevant is.  

Neem in het draaiboek altijd de telefoonnummers op van alle interne en externe partijen. 
Dus leden van het event team, de leveranciers, de sprekers en de contactpersonen van 
de locatie.  

Tips van Shift:  

• Gebruik een draaiboek en maak dit zo volledig mogelijk  
• Neem van alle partijen de telefoonnummers op in dit draaiboek  
• Zorg dat iedereen een kopie van dit draaiboek in zijn/haar bezit heeft  
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Stap 7 Na het event  
 
Het event is voorbij, hopelijk kijk je nu terug op een schitterend, inspirerend en gaaf 
event.  

Na het event kun je de foto’s of het filmpje delen op social media met inspirerende, 
pakkende teksten erbij. Mocht het event volgend jaar terugkeren dan kun je meteen de 
aanmeldlink voor het volgend jaar erbij zetten.  

 

Stuur deelnemers van je event een berichtje. Bedank ze voor hun aanwezigheid en vraag 
of ze een korte vragenlijst willen invullen. Het is belangrijk dat jij na afloop weet hoe 
deelnemers het event hebben gevonden en welke verbeterpunten voor volgend jaar je 
kunt doorvoeren. Doe dit altijd meteen na het event! Mensen zijn over het algemeen de 
dag na het event nog in een blije modus en zijn dan ook eerder geneigd om de vragenlijst 
even voor je in te vullen. Om meer respons te genereren kun je natuurlijk ook nog een 
leuke weggeef actie bedenken. Bijvoorbeeld een product van je sponsor, of een leuke 
gadget die te maken heeft met het thema van het event.  

Tips van Shift:  

• Deel je foto’s en filmpjes na afloop op social media  
• Zet de aanmeldlink voor volgend jaar ook alvast klaar op je website  
• Gebruik een weggeefactie om meer respons op je vragenlijst te genereren  
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Tot slot 
 
Bedankt voor het lezen van mijn e-book. Ik hoop dat het je helpt om je volgende event als een 
professionele eventmanager te organiseren.  

Heb je nog tips of aanvullingen voor dit boek? Heb je nog vragen of zoek je hulp bij het 
organiseren van je event?  

Neem dan gerust contact op!  

www.shiftos.nl 

caro@shiftos.nl 

Vond je dit e-book handig en wil je vaker tips & trics ontvangen over (Virtual-)Assistance, 
Eventmanagement en Projectsupport? Schrijf je dan hier in.  

Hartelijke groet, Caroline van Aart 

  

http://www.shiftos.nl/
mailto:caro@shiftos.nl
https://laposta.nl/f/ss1zz8jnrtjw
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Bijlage 
 

Checklist locatie  
 

Is de locatie beschikbaar op jouw gewenste datum?   
Heb je tijd nodig voor op- en afbouw en zo ja is de locatie 
alsdan ook beschikbaar?  

 

Past de locatie kostentechnisch binnen het budget?   
Heeft de locatie voldoende capaciteit?   
Past de sfeer van de locatie bij jouw event?   
Is de locatie goed bereikbaar voor hulpdiensten   
Zijn er voldoende faciliteiten (toiletten, verkleedruimten, 
garderobes) 

 

Is er een podium?   
Is er een geluidsinstallatie?   
Hoe is de akoestiek?   
Wat is het maximale geluidsvolume en tot wanneer mag er 
muziek gedraaid worden?  

 

Kunnen bezoekers eventueel overnachten vlakbij?   
Hoe is de bereikbaarheid met auto en OV?   
Zijn er genoeg kleinere ruimtes aanwezig voor kleinere 
sessies tegelijkertijd?  

 

Is er catering aanwezig of werken ze samen met vaste 
cateraars?  

 

Ga na of de locatie verduisterd kan worden als dat nodig is   
Is er voldoende stroomvoorziening of is er een aggregaat 
nodig?  

 

Is er wifi? Zonder of met ww?   
Is de locatie exclusief voor jouw event of deel je deze met 
andere partijen?  
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