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De genomineerden 
zijn bekend

Ruim zeventig locaties wisten op 1 januari 2018 genoeg reviews te behalen 
en hebben zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Nationale 

Meeting Award. Deze award zal op 12 maart 2018 voor de derde keer worden 
uitgereikt aan de beste meeting- en eventlocatie van Nederland.

Nationale Meeting Award
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De Nationale Meeting Award is een algemene, 
onafhankelijke prijs is bestemd voor de beste 
meeting- en eventlocatie van Nederland die uit-

blinkt in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap. 
Meeting Magazine, MeetingReview, Vergaderhamers, 
CLC-VECTA en EventSummit (voorheen Evenement-
Contact) hebben het initiatief genomen tot de organi-
satie van de Nationale Meeting Award. Motivatie voor 
deze nieuwe award was het feit dat er in Nederland nog 
geen algemene en onafhankelijke prijs bestond voor de 
beste meeting- en eventlocatie. De Nationale Meeting 
Award kent vijf categorieën: categorie S (capaciteit tot 

25 personen), categorie M (capaciteit tot 100 personen), 
categorie L (capaciteit tot 250 personen), categorie XL 
(capaciteit tot 500 personen) en categorie XXL (capaciteit 
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Motivatie voor deze nieuwe award 
was het feit dat er in Nederland nog 
geen algemene en onafhankelijke 
prijs bestond voor de beste meeting- 
en eventlocatie.

Fotografie: Marcel Krijgsman
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vanaf 500 personen). Per categorie wordt 
één winnaar gekozen. 

KWALIFICATIEPROCES
Het kwalificatieproces van de Nationale 
Meeting Award bestaat uit drie rondes. 
In de eerste ronde, die inmiddels is afge-
sloten, moesten de locaties die zich had-
den ingeschreven ten minste tien nieuwe 
reviews ontvangen op MeetingReview. 
Op basis van het aantal behaalde reviews 
en de gemiddelde reviewscore is per 

categorie een ranking gemaakt van alle 
gekwalificeerde locaties. 

De ruim zeventig locaties die door zijn 
naar de tweede ronde, ontvangen in 
januari een vragenlijst met objectieve 

kwaliteitscriteria en zes open vragen met 
betrekking tot de bedrijfsvoering en visie. 
De antwoorden op de open vragen zullen 
door de vakjury van de Nationale Meeting 
Award worden beoordeeld, waarna zij per 
deelnemer de punten zullen toekennen. 
Vervolgens wordt de score uit de open 
vragen opgeteld bij de score van ronde 1 
en het puntenaantal dat de betreffende 
locatie heeft verdiend aan de hand van het 
invullen van de vragenlijst. Dit levert een 
nieuwe ranking op. 

De drie locaties per categorie die na ronde 
2 de meeste punten hebben behaald, zul-
len in ronde 3 door de vakjury persoonlijk 
worden bezocht. Op basis van deze loca-
tiebezoeken zal de uiteindelijke winnaar 
voor elke categorie gekozen worden.

UITREIKING
Op 12 maart 2018 wordt bekend gemaakt 
welke vijf locaties de Nationale Meeting 
Award hebben gewonnen. Die middag 
organiseren de betrokken partijen een 
congres waarbij de winnaars in het zon-
netje zullen worden gezet. Er wordt nog 
druk gewerkt aan de exacte invulling, die 
zal bestaan uit verschillende onderwer-
pen die op dit moment voor locaties en 
meeting professionals hot topics zijn. Eind 
januari wordt de locatie bekend gemaakt. 
Iedereen is van harte welkom om bij dit 
congres aanwezig te zijn, dus zet deze 
datum vast in de agenda! 

Informatie over deelname, de verschil-
lende rondes en criteria is te vinden op 
www.nationalemeetingaward.nl. Ook zijn 
hier de locaties te vinden die door zijn 
naar de tweede ronde. Nieuwe en ontwik-
kelingen rondom de Nationale Meeting 
Award worden ook op Twitter 
@NatMeetingAward geplaatst.

De winnaars van vorig jar

De ruim zeventig 
locaties die door zijn 
naar de tweede ronde, 
ontvangen in januari 
een vragenlijst met 
objectieve kwaliteitscriteria 
en zes open vragen 
met betrekking tot de 
bedrijfsvoering en visie.


