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ELK EVENEMENT 
EEN FEEST

Sinds jaar en dag organiseren de mensen achter Holland Events de leukste zakelijke en particuliere 
evenementen, veelal met een feestelijke inslag. Holland Events verzorgt binnen de ID-DJ Entertainment 
Groep met name de zakelijke markt. Juist als de opdrachtgever of het publiek veeleisend is, komt deze 

ervaring goed van pas. Voor de organisatie van een bedrijfsfeest, beurs of congres of festival bent u hier 
aan het juiste adres. De wensen van de opdrachtgever en de expertise van de mensen achter Holland 

Events zorgen samen voor een event op maat.

DE MENSEN ACHTER HOLLAND EVENTS
Bij Holland Events vindt de opdrachtgever 

alles onder één dak. Holland Events verzorgt 

uw evenement volledig. Van intieme borrel 

tot spetterend knalfeest. Voor elk budget 

een idee op maat.

Dennis en Corin van den Hoogen runnen 

Holland Events gezamenlijk. “Maar wij kun-

nen zeker niet zonder de vaste club mensen 

om ons heen”, aldus Corin van den Hoogen.

 Cécile is, na twee succesvolle stagepe-

riodes tijdens de opleiding Marketing en 

Evenementen medewerker voor het bedrijf, 

nu aan de slag als eventplanner/marke-

tingmedewerker. Het eerste contact met 

Holland Events loopt voornamelijk via haar.

Christian loopt ook al voor de tweede keer 

stage bij Holland Events. Ditmaal vanuit de 

opleiding podium- en evenemententech-

niek. Hij werkt mee tijdens evenementen, 

wordt als DJ ingezet, is verantwoordelijk 

voor het onderhoud van de apparatuur en 

verzorgt veelal de op- en afbouw van de 

techniek. Guus van den Hoogen is verant-

woordelijk voor de complete boekhouding 

en financiën.

Ron regelt de planning en helpt waar nodig 

tijdens de evenementen, op- en afbouw en 

transport van producten. Hij staat altijd klaar 

voor het bedrijf.

Dennis en Corin maken het rijtje af. Dennis 

heeft een achtergrond in verkoop en horeca 

en is ook bij Holland Events verantwoorde-

lijk voor de verkoop. Ook is hij veel aanwe-

zig als eventplanner, werkt hij nog als DJ, 

presentator en veilingmeester. Corin heeft 

de opleiding Hogere Hotelschool afgerond 

en jarenlang in de horeca en evenementen-

sector gewerkt en werkt nu voornamelijk 

achter de schermen, maar steekt ook op 

evenementen nog graag de handen uit de 

mouwen.
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Het team van Holland Events zorgt voor onvergetelijke evenementen.
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binatie met de steeds sterker merkbare crisis 

maakte het Amac-schip fors water. “Eind 

2012 werd duidelijk dat het bedrijf zwaar 

verliesgevend was. Inmiddels zaten we bij de 

afdeling bijzonder beheer van de bank. Het 

was alle hens aan dek.” Bindels nam als CEO 

het roer weer zelf in handen. Een ingrijpende 

reorganisatie volgde. “Die leidde al snel tot de 

beoogde bezuinigingen. Zo werd in een half 

jaar een miljoen euro aan personele kosten 

bespaard. Dat in 2013 collega-Apple Premium 

Reseller iCentre failliet ging, zorgde echter 

voor extra druk op de ketel. Zowel Apple als 

de bank vroegen zich af: hoe gaat het met 

Amac?”

LOUTERENDE ERVARINGEN
Gelukkig steeds beter, was het antwoord. “Al 

zijn we langs de afgrond gegaan, de rigou-

reuze ingrepen in combinatie met een focus 

op kernwaarden zorgde ervoor dat het bedrijf 

overeind bleef. Apple hield het vertrouwen 

en we wisten binnen de kredietafspraken te 

blijven.” Na het overleven volgde herstel, nu is 

alles gericht op groei. “Op tal van gebieden is 

de organisatie geprofessionaliseerd. Ook zijn 

nieuwe mensen aantrokken.” Een daarvan is 

CFO Jacques Brulot. Hij kan bogen op twintig 

jaar ervaring in retail en groothandel. “Ik heb 

veel bewondering voor Amac. Na de loute-

rende ervaringen heeft het bedrijf zichzelf 

opnieuw uitgevonden. We zitten in rustiger 

vaarwater maar dat is allesbehalve reden om 

uit te bollen. Het gaat nu pas echt beginnen.”

OMNICHANNEL
Daarbij kiest Amac voor een omnichan-

nel-strategie. “Onze 23 winkels zorgen voor 

een stevige basis. Online zijn we steeds 

succesvoller; de site trok vorig jaar een 

miljoen unieke bezoekers. Derde pijler is 

de business-to-businessmarkt met een 

onderverdeling in onderwijs, zorg en overige 

zakelijke klanten.”

Alle pijlers maken deel uit van één orga-

nisatie. “Klanten hebben meerdere rollen. 

Winkelbezoekers zijn vaak werkzaam 

bij bedrijven, zakelijke opdrachtgevers 

gebruiken ook privé Apple-apparatuur, net 

als hun kinderen op school. Daarom is het 

cruciaal dat klanten overal dezelfde beleving, 

kwaliteit en service ervaren, ongeacht hun 

hoedanigheid.”

OVERTUIGENDE VISIE
Door de gebeurtenissen in de afgelopen 

jaren en de roerige tijden in de retail was de 

vorige bank van Amac terughoudend bij het 

financieren van de groeiplannen. Bindels: 

“Daarom zijn we in gesprek gegaan met 

Rabobank Utrecht, als vertrouwde partner 

bij de start van het bedrijf.” Relatiemanager 

Virgilio Argiolu en Financieringsspecialist 

Milo Schepens waren direct enthousiast. “Ook 

in moeilijke tijden heeft Amac haar onder-

nemerschap bewezen. Er ligt nu een stevige 

ambitie, onderbouwd door een overtuigende 

visie. Aangezien retail een spannende sec-

tor is, was er wel enige aarzeling bij onze 

risicoafdeling. Daarom is afgesproken dat 

we de jaarcijfers over het gebroken boekjaar 

zouden afwachten. Die waren in lijn met 

de verwachtingen. Een prima basis om met 

elkaar in zee te gaan. Snelheid en het creëren 

van een 9+ klantbeleving waren hierbij 

randvoorwaarden.”

MOOI FINANCIERINGSMODEL
Ook Rabo-relatiemanager Benedikte Richert-

Meijer is onder de indruk van Amac. “De 

energie spat ervan af. Het bedrijf is in staat 

om groei te realiseren in een uitdagende 

markt. Wij zijn blij dat we deze ambitie kun-

nen helpen verwezenlijken.” Jacques Brulot 

is eveneens content met de samenwerking. 

“Over en weer moet er vertrouwen zijn, moet 

het klikken. Dat is bij Rabobank zeker het 

geval. Zij focussen niet alleen op risico’s maar 

zien vooral kansen, net als wij. De overgang 

verliep probleemloos en er ligt een mooi 

financieringsmodel met ruimte voor onze 

beoogde groei.”

GEEN BESCHEIDENHEID
Amac wordt wel het best bewaarde retail-

geheim van Nederland genoemd. “Als het 

aan ons ligt, gaat dat snel veranderen,” 

zegt Bindels. “Er is geen enkele reden voor 

bescheidenheid. Zowel met onze 23 winkels, 

online als in business-to-business gaan we 

vol voor groei. Centrale vraag daarbij is con-

tinu: hoe kunnen we onze dienstverlening zo 

inrichten dat klanten het maximale uit hun 

Apple-producten kunnen halen?”

“Apple is wereldwijd een van de sterkste mer-

ken,” zegt Brulot. “In combinatie met onze 

jonge organisatie – de gemiddelde leeftijd 

is 24 – die het vermogen heeft om te ver-

anderen, zijn alle uitgangspunten aanwezig 

om van dit bedrijf een nog groter succes te 

maken.”

IMPULS VOOR VERDUURZAMING
Op Bedrijvenpark IJsselveld wordt 

gewerkt aan een grootschalig zon-

ne-energieproject waaraan twaalf eigena-

ren met zestien panden deelnemen. Hier-

mee krijgt de verduurzaming van Mont-

foort een forse impuls. Er is subsidie ver-

leend voor 3,2 megawatt en die zijn vrij-

wel volledig aanbesteed. De regeling loopt 

vijftien jaar, de verwachte terugverdien-

tijd is tien tot twaalf jaar. Bij de subsidie-

toekenning was het Montfoortse initiatief 

het grootste collectieve zonne-energie-

project in de provincie.
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Gezamenlijk staat er een enthousiast en 

deskundig team klaar voor de opdrachtge-

vers om een spraakmakend bedrijfsfeest of 

zakelijk event te realiseren. 

WERKWIJZE
Na het eerste contact komt Dennis of Cécile 

bij u langs op locatie en worden de wensen 

en behoeften met de opdrachtgever bespro-

ken, waarna er een compleet plan wordt 

uitgewerkt. Dit plan geldt als basis voor de 

verdere uitwerking. Aan de hand van dit 

plan worden nieuwe voorstellen, wijzigin-

gen etc. verwerkt.  “Holland Events heeft 

in de afgelopen jaren een sterk netwerk 

opgebouwd aan trouwe partners”, vertelt 

Corin van den Hoogen. Voor de realisering 

van elk project werken wij bij voorkeur met 

hen samen. Van cateraar tot verhuurbedrijf, 

met onze contacten verzorgen wij dat wat 

u voor ogen heeft en weten wij zeker dat de 

opdrachtgever tevreden is aan het einde van 

het event.“

INHOUSE FEESTEN, THEMA’S EN ACTIE
Inhouse feesten winnen aan populariteit 

tegenwoordig. Niet gek natuurlijk, want er 

zitten veel voordelen aan. Heeft u binnen 

niet genoeg ruimte, geen probleem, Holland 

Events verzorgt graag een verwarmde tent. 

Toch liever buitenshuis? Wij kennen heel 

veel toplocaties. Daarnaast zijn thema’s 

ook steeds meer in trek. Een landenthema 

of jarenthema bijvoorbeeld. Het meest 

bijzondere thema tot nu toe volgens Dennis: 

“Prinsen en prinsessen tijdens een kerstbor-

rel. En iedereen was in stijl, fantastisch.“ “Het 

mooiste thema is toch wel de jaren ‘20/great 

gatsby”, vervolgt hij. “Chic en een tikkeltje 

spannend. Denk aan mooie kleding, fantasti-

sche styling, gold, glitter & black, sigaren en 

whiskey in ‘geheime barretjes’.”

Een competitie is ook een leuke aanvulling 

op elk evenement. Denk hierbij aan een 

casino-avond, met roulettetafels, black jack 

en croupiers in stijl. Of ga voor een leuke 

popquiz. Maak teams en ga onderling de 

strijd met elkaar aan. Welk team heeft de 

meeste muziekkennis in huis en wie heeft 

de beste meezingers.

ZIN IN SAMENWERKEN
Na een bedrijfsfeest wilt u dat het personeel 

een toptijd heeft gehad en nu al uitkijkt naar 

het volgende jaar en dus vol goede moed en 

enthousiasme weer aan de slag gaat.  

Bij een opening wilt u dat uw bezoekers 

u weer weten te vinden en direct aan u 

denken. 

Uw beursstand is uw visitekaartje. U wilt dan 

de aandacht van de bezoekers trekken en 

vasthouden. 

Moet u speechen? Een goede speech valt of 

staat met goede techniek.

Uiteindelijk wilt u natuurlijk gewoon dat er 

nog lang en positief wordt nagepraat over 

het door u georganiseerde evenement. 

Het organiseren van een evenement, in 

welke vorm dan ook, vergt een hoop tijd 

en toewijding. Dit is niet altijd te realiseren 

naast de gewone werkzaamheden. Het 

(deels) uitbesteden van de organisatie kan 

een hoop stress besparen. Holland Events 

staat u graag bij van plan en vergunning tot 

uitvoering en evaluatie en alles daar tusse-

nin. We regelen de gastvrouwen, artiesten, 

techniek, verlichte dansvloeren, podia, 

catering, styling etcetera. En als er dan een 

topresultaat is neergezet, krijgen wij daar 

zoveel energie van. Want hoe leuk is dat, al 

die blije gezichten!

Zin in samenwerken? We bespreken graag 

de mogelijkheden onder het genot van een 

lekker drankje.

Holland Events

T. 033-30 30 773

www.holland-events 

info@holland-events.nl 

Fotografie: Arjen Gerritsma | Grachic SoundGreat gatsby styling. Fotografie: Wendy Evers | WEstyling.


