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Checklist evenement organiseren
Bron: Management Support Vakbase

Een evenement organiseren is een groot project. Niet alleen heb je daarbij organisatietalent nodig, maar ook vaardigheden als kunnen 
plannen en de voortgang bewaken zijn belangrijk. Verdeel het project daarom in stukken, zo houd je overzicht.

1) Stel een projectteam samen
- Zoek mensen met een mix van de benodigde vaardigheden.
– Zoek mensen die goed kunnen samenwerken.
– Zorg voor voldoende capaciteit (daadkracht) en beschikbare tijd.
– Maak taken en verantwoordelijkheden duidelijk.
– Bepaal en bespreek de voortgang.

2) Stel een dossier samen, met aparte hoofdstukken of tabs voor alle informatie over:
- de locatie;
– inrichting en decoratie;
– entertainment;
– sprekers;
– audiovisuele voorzieningen;
– vervoer;
– communicatie met de doelgroep;
– vergunningen en verzekeringen;
– overige relevante zaken.

3) Stel een actielijst op. Deze bevat:
- alle acties die ondernomen moeten worden;
– deadlines per actie;
– verantwoordelijke per actie.

4) Stel ook een kostenbegroting op.
En wel voor alle onderdelen waaruit het evenement is opgebouwd. Handig is als de kostenbegroting dezelfde indeling heeft als het 
dossier!
Neem ook een post ‘onvoorzien’ op van 10%. Bespreek de begroting bij iedere vergadering en pas hem aan.

5) Vergunningen en verzekeringen
Denk aan eventueel benodigde vergunningen en overweeg extra verzekeringen af te sluiten.
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Checklist briefing evenement
Bron: Management Support Vakbase

bijvoorbeeld meeting dochterbedrijven, intern, of bijeenkomst voor klanten en relaties, extern

Wat zet je in je briefing voor een groot evenement?

1. Je beschrijft de organisatie:
Kernwaarden
Kerntaken
Missie, visie en ambities
Organisatiestructuur
Aantal medewerkers
Mogelijke partners
Etc.
 

2. Je beschrijft de opdracht:
Reden
Thema
Kernwaarden
Boodschap en eventuele subboodschappen
Datum, plaats en tijd van het evenement
Planning
Budgetindicatie
Aard van het evenement
Aantal (buitenlandse) gasten
Omschrijving doelgroep
Programmaonderdelen en korte omschrijving per onderdeel
Soort entertainment
Catering
Opdracht aan het bureau
Verwachtingen
Organisatie en taakverdeling in de eigen organisatie

3. Klein evenement
Voor een klein evenement kun je het simpel houden. Hieronder een voorbeeld van zo’n briefing: organisatie van een evenement voor 
klanten.

InlEIdIng
Op 15 juni organiseert ons bedrijf een ‘zomerborrel’ voor klanten. Dit is de eerste zomerborrel die we organiseren, we zijn van plan dit 
vaker te gaan doen. De locatie is bij ons op kantoor, met gebruik van de tuin.

WIE koMEn
Uitgenodigd worden: alle relaties van onze accountmanagers, dus vaste en potentiële klanten. Verwacht aantal deelnemers: 70-100, 
inclusief onze eigen medewerkers.

doEl
Feestelijke start van de zomer, een cadeautje voor onze relaties. Nader kennismaken met onze klanten, hen vertellen over het bedrijf. 
Klanten een goed gevoel over de relatie meegeven. Potentiële klanten: basis leggen voor een acquisitiegesprek.
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PrograMMa
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Welkomstwoord directeur Leuke act
16.45 uur Kort inhoudelijk programma
17.00 – 18.30 uur Netwerkborrel met bbq

oPdraCht
Van jullie als bureau willen wij graag ontvangen:

voorstel voor een kort inhoudelijk programma met als doel (nadere) kennismaking tussen onze accountmanagers en de aanwezige 
klanten
voorstel voor de act
uitwerking van het programma tot een draaiboek
ontwerp en inhoud uitnodiging (wordt per mail verstuurd)
voorstel voor catering
voorstel voor nazorg: bericht achteraf aan alle genodigden planning
Budget
Het totaalbudget voor deze opdracht is € 5.000,-, inclusief jullie kosten.

ContaCtPErsoon
Jullie contactpersoon bij ons bedrijf is Sandra van Dijk, [contactgegevens]. Zij ontvangt graag uiterlijk [datum] de eerste opzet.
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Checklist doelstellingen evenement
Bron: Management Support Vakbase

Waarom organiseer je dit evenement? Wat wil je ermee bereiken?

Informeren?
Wil je een bepaalde boodschap overbrengen? Wil je bepaalde informatie overdragen of moet er juist informatie of kennis kunnen wor-
den uitgewisseld? In deze gevallen kun je bijvoorbeeld denken aan een seminar, congres of conferentie.

Feestje?
Of is het vooral de bedoeling om je gasten te belonen of te bedanken? Dan ligt een spetterende feestavond of leuk uitje meer voor de 
hand.
Naast de doelstelling van je evenement zijn er nog meer uitgangspunten die belangrijk zijn bij het bepalen wat voor type evenement 
geschikt is. Bijvoorbeeld:

• De gewenste of maximale lengte van het evenement.

• De meest geschikte tijdstippen op de dag om je doelgroep te ontvangen.

• Wat is er in het verleden al voor de doelgroep gedaan?

• Wat wordt er door de concurrent georganiseerd?

• Is er interactie gewenst tussen je bedrijf en de gasten?

• Is er interactie gewenst tussen de gasten onderling?

• Moeten de gasten vermaakt worden of juist geïnformeerd?

• Is het belangrijk dat de gasten ook hun mening kunnen geven of niet?

• Verwacht de doelgroep spektakel, vernieuwing en iets unieks?

Door alle uitgangspunten gedetailleerd te bespreken, krijg je een beeld van de eisen die aan het programma van het door jou te organi-
seren evenement worden gesteld en kun je een goede keuze maken.
Een overzicht van soorten evenementen, geordend op basis van de doelstelling:

Relatieontvangsten intern en extern
• ontvangsten, zoals lunches en diners

• borrels en recepties

• theater- en musicalbezoeken, dinershows

• feestavonden, zoals personeels-, relatie- en jubileumfeesten

• open dagen

• opening van een nieuw pand

• sportevenementen

• sponsorevenementen

• seizoensevenementen (zoals SInterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw, de start van het brancheseizoen)
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Informatie- en kennisoverdracht
• congres (een grote vergadering van deskundigen op een bepaald vakgebied)

• seminar (korte studieconferentie, waarbij het ontvangen van informatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen centraal staat)

• symposium (korte wetenschappelijke bijeenkomst waar sprekers een bepaald onderwerp behandelen. Een combinatie van 
 kennisuitwisseling en kennisoverdracht, vaak door middel van een forumdiscussie)

• beurs

• persconferentie

• aandeelhoudersvergadering

• productpresentatie

• kick-off (een korte en krachtige aftrap, een officiële start van bijvoorbeeld een campagne, een nieuwe verkoopperiode of een 
 nieuw samenwerkingsverband)

Informatie- en kennisuitwisseling
• workshop (werkbijeenkomst, meestal in kleine groepjes, gericht op het overdragen van kennis en/of vaardigheden)

• beurs

• vergadering

• conferentie (bijeenkomst om te beraadslagen, vergadering)

• congres

• seminar

• symposium

Stimuleren, bedanken of belonen
• kick-off

• incentive (beloningsreis, aangeboden voor geleverde prestaties. Of reis aangeboden om de inzet in de toekomst te stimuleren)

• alle eerder onder ‘Relatieontvangsten’ genoemde typen evenementen
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Checklist communicatiemiddelen evenement
Bron: Management Support Vakbase

Hoe informeer je potentiële bezoekers? Hoe haal je ze over de streep om ook echt te komen, hoe houd je ze betrokken?
Bepaal aan de hand van deze checklist welke communicatiemiddelen je kunt inzetten voor je evenement.

Communicatie gerelateerd aan het uitnodigingstraject
• vooraankondiging

• uitnodiging met antwoordmogelijkheid (via kaart, online, e-mail) met eventueel een ‘gadget’ bij de uitnodiging

• bevestigingsbrief met routebeschrijving

• remind-uitnodiging

• remind-bevestiging

• leaflets, aankondigingposters en flyers

• toegangskaarten

• enveloppen

• een speciale internetsite, internet- of intranetpagina

Communicatie gerelateerd aan de uitvoering van het evenement
• badges

• programma(boekje) met plattegrond

• feestkrant

• menukaartjes

• tafel- of naamkaartjes

• bewegwijzering

• bordjes ‘gereserveerd’, naambordjes etc.

• informatiebrief, persmappen, leaflets

• banieren, vlaggen

• polsbandjes

• textielbedrukking (petjes, T-shirts, bodywamers, paraplu’s, regencapes)

• merchandise

• cadeautjes

Communicatie gerelateerd aan de afwikkeling en evaluatie
• foto- en videorapportage op website of intranet

• feestkrant, evenementblad

• relatieblad, personeelsblad

• bedankbrief, bedankkaartje

• hand-outs (samenvatting van de presentaties)

• enquêteformulieren

• de al eerder gebruikte speciale internetsite, internet- of intranetpagina
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duurzaamheid bij je evenement: tips
Bron: Management Support Vakbase

Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sustainability. Allemaal woorden die je in de meeste bedrijven om de oren 
vliegen. Ook bij het organiseren van evenementen is er een duidelijke trend om dit zo duurzaam mogelijk te doen. Klinkt allemaal mooi, 
maar wat is “duurzaam” nou eigenlijk en wat kun je ermee als je evenementen organiseert?
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Corporate Social Responsibility is gebaseerd op de 3 P’s van People, Planet en Profit. De 
bedoeling is dat er, naast het behalen van winst, rekening gehouden wordt met het milieu en dat er ook oog is voor sociale aspecten 
binnen en buiten de organisatie. Het doel is om onze planeet bruikbaar door te kunnen geven aan de volgende generaties.

Evenementen
Grote kans dat er een spanningsveld is tussen organiseren op een duurzame manier en efficiency, kostenoverwegingen, wensen en 
voorkeuren van je opdrachtgever. Daarom volgt hierna een aantal onderdelen waar je op een relatief eenvoudige manier ‘groen’ kan 
doen. Selecteer de voor jou bruikbare opties en stel je duurzame evenement à la carte samen:

Evenement algemeen
• Je kunt via allerlei websites je evenement CO2-neutraal maken. Amsterdam RAI werkt bijvoorbeeld samen met Groenbalans.

• Probeer zo veel mogelijk materialen (denk bijvoorbeeld aan pennen, badgehouders en posters, maar ook een beursstand) meerdere  
 malen te gebruiken en deel geen goodiebags met brochures uit.

• Denk eens aan planten of bomen in plaats van bederfelijke bloemstukken; de locatie kun je hierin adviseren.

Locatie
• Kies een locatie die past bij het aantal gasten dat je verwacht en bij het doel van je bijeenkomst. Als er te veel aangepast moet 
 worden of alle benodigdheden moeten worden gebracht dan is dat extra belastend voor het milieu.

• Om de reisafstanden te beperken is het goed om een centraal gelegen locatie te zoeken.

• Kijk of de locatie bereikbaar is met openbaar vervoer. Eventueel kun je mensen laten carpoolen of je kunt een bus inzetten. Dat   
 scheelt in het aantal auto’s en dus in de CO2-uitstoot.

• Zoek een locatie met een Green Key of ander duurzaamheidcertificaat. Dan weet je hoe de locatie omgaat met bijvoorbeeld afval,   
 (groene) stroom en led-verlichting. Sommige locaties vermelden dit ook op hun site, zie bijvoorbeeld Ahoy of Bilderberg.

• Vraag na of de leveranciers duurzaam werken.

Uitnodiging
• Per e-mail uitnodigen is het minst belastend voor het milieu.

• Je kunt CO2-neutraal een website of app laten bouwen. Google daarvoor op “carbon neutral web hosting”.

• Wil je graag per post uitnodigen, denk dan aan papier met het FSC-keurmerk, gebruik van natuurinkt en ecofonts, dat zijn lettertypes  
 met minieme witte plekjes erin waardoor er minder inkt gebruikt wordt.
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Catering
• Cateraars werken zelf vaak duurzaam en kunnen je goed adviseren. Maak daar gebruik van!

• No show is een van de belangrijkste veroorzakers van voedselverspilling. Een filmpje dat het effect treffend weergeeft is 
 “Don’t spoil the party”.  Probeer dus zo accuraat mogelijk het aantal gasten aan te geven bij de cateraar.

• Ook vooraf een menu kiezen in plaats van à la carte dineren gaat voedselverspilling tegen. Vooral bij grote groepen moet er anders  
 veel dubbel voorbereid worden omwille van de tijd. Wat niet besteld wordt, wordt weggegooid!

• Live cooking ziet er niet alleen heel leuk uit tijdens je evenement, je gaat ook nog verspilling tegen doordat de kok kan inspelen op  
 het aantal gasten en dieetwensen. Dit kun je inzetten bij buffetten en walking diners.

• Het idee bestaat dat biologisch duur is. Dit klopt zeker niet altijd, dus vraag erom bij de cateraar.

• Groente is hip om drie redenen: het kost minder om te produceren, is minder milieubelastend dan vlees én het is gezond.

• Als de cateraar werkt met regionale producten uit het seizoen hoeft er zo min mogelijk afstand afgelegd te worden voor gebruik 
 (low food miles) en worden er geen kassen verwarmd om bijvoorbeeld aardbeien in december te leveren…

• Fairtrade betekent dat de producten voor een goede prijs bij de boeren gekocht worden. Zo ken je meteen de oorsprong van 
 het voedsel.

• Waarschijnlijk lukt het niet om alle genoemde punten te gebruiken bij je evenementen, maar ook met het aanpassen van een enkel  
 onderdeel kun je al een verschil maken. Het begint bij bewust organiseren!

Duurzaamheid bij je evenement: tipsWil je alle artikelen raadplegen?  
Meld je aan op www.managementsupport.nl/vakbase


