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KEEP MOVING YOUR BRAND!

Dé basis voor uw stand!
100% nagedacht over de techniek en
aan wat U nodig heeft!
De vloer is hét grootste oppervlak van uw
stand, daar moet u gebruik van maken!
Creëer van uw vloer een advertentiedrager
of een spraakmakend fotodesign.
Mooi een extra reclame! Plaats een
elektrapunt waar u maar wilt!
Werk de kabels in een handomdraai weg.
Plaktape of dubbelzijdig tape is niet meer
nodig om tapijt en kabels vast te leggen.
Verspil geen kostbare tijd meer na afloop
van uw event aan het schoon- maken van
tapijt, kabels en vloeren.

PORTABLE FLOOR
NO TOOLS NEEDED
PERFECT FOR GRAPHICS
UNIQUE FOR CABLES

Eigenschappen
ü Lichtgewicht verhoogde vloer,
ü Gemakkelijk zelf te leggen,
zonder gereedschap.
ü Vastklikken aan bovenzijde en
zelfdragend,
ü Elektrakabels weg te werken,
ü Tegels stapelen in elkaar
(lego principe, nestbaar),
ü Zwaar te belasten,
ü Tegels 50 x 50 cm, voor binnen
en buiten gebruik,
ü Modulair uit te breiden,
ü Veilig = Antislip, geen scherpe
randen,
ü Verwisselbare fotoprinten,
ü Te combineren met
tapijttegels,
ü 5 jaar garantie.

Soms gebeuren dingen die goed zijn voor je bedrijf
juist buiten je bedrijf.

Wij geloven dat een inspirerende omgeving het beste in je naar boven brengt. Bij Bilderberg ervaar je
de rust van de natuur of juist de energie van de stad. Vind de focus die je nodig hebt, of de bijzondere
ontmoeting die je verder brengt. Met aandacht bieden wij de inspiratie om samen te werken, patronen
te doorbreken of een sterke toekomst te ontwikkelen op 17 bijzondere meeting locaties.

bilderberg.nl/meetings

Meet in ’s-Hertogenbosch
Business Brains & Hospitality Heart

‘s-Hertogenbosch, meest gastvrije stad van Nederland, biedt een prachtige
omgeving voor elke zakelijke bijeenkomst. In het fraaie stadscentrum, met de
kathedraal St. Jan en de Binnendieze, oogt het soms alsof de tijd heeft
stilgestaan. Echter, de stad heeft haar bourgondisch karakter gekoppeld aan
toonaangevende kennisontwikkeling en innovatie op het vlak van agrifood en
datascience. Informeer naar toplocaties in en om ’s-Hertogenbosch: van het
WerkWarenHuis tot Theater aan de Parade en van 1931 Congrescentrum tot
Golden Tulip Hotel Central in hartje centrum. Wij helpen u graag verder.
www.visitbrabant.com/conventionbureau

www.visitbrabant.com/conventionbureau
+31 (0)13 3030390
conventionbureau@visitbrabant.com

M E E T I N G VO O RWO O R D

Technologie in overvloed
In deze editie staan opnieuw twee bijzondere bestemmingen centraal. Rotterdam is inmiddels een gevestigde naam
in MICE-land. De stad lijkt elk jaar drie stappen vooruit te zetten op het gebied van innovatie en technologie. Enkel
en alleen in deze Maasstad vind je drijvende bossen en koeien die op het water leven. En dan heb ik het nog niet
eens over het uitgebreide locatie-aanbod, waarvan een deel eveneens drijft...
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Een bestemming die qua naamsbekendheid nog niet zo ver is, maar zeker net zoveel te bieden heeft is Congresregio
Twente. Twente mag zich met de aanwezigheid van de UT en diverse technologiebedrijven gerust het technologiehart van Nederland noemen. Tel daarbij op het uitgebreide locatieaanbod en de echte ‘Tukkerse’ gastvrijheid en je
hebt alle ingrediënten voor de perfecte congresbestemming bij elkaar. Zelf bedrijven uit de regio van technologiegrootgewicht Eindhoven organiseren hun technisch georiënteerde kennisevent in Twente! Kirsten den Hertog licht
de mogelijkheden van Twente uitgebreid toe.
Verder besteden we aandacht aan twee ontwikkelingen die een flinke impact kunnen gaan hebben op de branche.
De eerste is het nieuwe fenomeen Airbnb for Work dat zich focust op de verhuur van particuliere locaties voor zakelijke bijeenkomsten. We vroegen aan een aantal partijen of zij verwachten dat deze nieuwe tak net als Airbnb destijds de markt flink gaat opschudden. De meningen zijn verdeeld.
Ook duiken we in het belang van veiligheid en beveiliging bij zakelijke bijeenkomsten. We vroegen ons af of de spelers in de MICE-branche meer aandacht aan deze facetten van een bijeenkomst zouden moeten besteden. Ook hier
wisselen de meningen, maar dat de branche bewust is van de ontwikkelingen in de maatschappij en er op inspeelt is
een vaststaand feit.
Met vriendelijke groet,
Sofie Fest
Hoofdredacteur Meeting Magazine
sofie@vanmunstermedia.nl
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Benthemplein.
Foto: Iris van den Broek

Foto: Claire Droppert

Rotterdam Partners Convention Bureau

Innovatieve
wereldstad op
kleine schaal
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Of je nu naar het bedrijfsleven, de kennisinstellingen of de
creatieve projecten in het oude havengebied kijkt, overal
in Rotterdam kom je innovatie tegen. Die innovatie levert
niet alleen wereldwijde erkenning en veel bedrijvigheid
op, maar ook zeer interessante mogelijkheden voor het
organiseren van zakelijke bijeenkomsten. “Rotterdam is een
echte wereldstad met volop ruimte voor innovatie.”

“

Innovatie zit verankerd in het DNA van Rotterdam”,
vertelt Mirjam van de Kamp, Account Manager Congressen. “Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat
de stad door de eeuwen heen voor de nodige uitdagingen
is komen te staan, zoals de gevolgen van de unieke, lage
ligging aan het water. Anderzijds is het een zeer ondernemende stad waar de mouwen worden opgestroopt en waar
ruimte is om te experimenteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Van Nelle Fabriek (sinds 2014 UNESCO Werelderfgoed) die in 1930 werd voltooid. De karakteristieke gevels
en betonnen draagconstructies die kenmerkend zijn voor
het Nieuwe Bouwen, droegen bij aan het creëren van een
aangename werkomgeving voor de werknemers. Hier werd
voorheen nog niet veel aandacht aan besteed.

Foto: Guido Pijper

De vernieuwingsdrang van Rotterdam zie je ook terug in de
manier waarop de stad de wederopbouw aanpakte na het
bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog. In plaats
van de stad te herbouwen zoals die was, werd nadrukkelijk
gekozen voor een modern stadsplan waarbij lucht, licht en
ruimte voorop stonden, evenals moderne architectuur. De
oude structuren en vernielde gebouwen maakten plaats
voor een nieuwe indeling met een betere toegankelijkheid
en een betere aansluiting met de haven. Inspiratie voor deze
vernieuwende blik deed de stad onder andere op dankzij de
haven en de wereldwijde handel, waardoor Rotterdam altijd
haar blik naar buiten heeft gericht. Die wereldse kijk zie je
nu nog steeds terug in de stad. Rotterdam is stoerder en rauwer dan de meeste grote steden. De stad heeft een unieke
urban sfeer, die we vooral danken aan onze diversiteit en de
vele subculturen die de stad rijk is. Dat zie je in onze kunst
en cultuur, ons uitgaansleven, onze eetcultuur, onze zakelijke gemeenschap en letterlijk op straat.
Het feit dat Rotterdam gemiddeld een van de jongste steden van Nederland is, draagt ook zeker bij aan de creativiteit en de drang om de innoveren.”
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BROEDPLAATS VOOR INNOVATIE
Rotterdam kent vele innovatieve projecten die inspelen op de
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Sinds 2016 drijven er twintig zeeboeien met elk
een boom in de Rijnhaven: het Dobberend Bos. Dit kunstwerk
moet het havengebied een positieve impuls geven, maar laat
ook zien hoe je creatief met water en groen om kunt gaan.

Testgebied Hart van Zuid
Hart van Zuid is een van de testgebieden waarmee de geFloating farm

meente Rotterdam participeert in het Europese RUGGEDISED
project. Binnen RUGGEDISED werken zes Europese steden samen met als doel: de stad klaarmaken voor een duurzame toekomst. Elke stad ontwikkelt en test nieuwe technieken. Met
Hart van Zuid werkt Rotterdam aan de komst van een nieuw,
bruisend stadscentrum rond Winkelcentrum Zuidplein en
Rotterdam Ahoy. Naast de renovatie en uitbreiding van Ahoy
komt er een bioscoop en een hotel; een nieuw Kunstenpand
met theater en bibliotheek; betere, makkelijkere en duurzame
bus- en metroverbindingen; en is er begin dit jaar een nieuw
zwemcentrum geopend met het eerste 50-meter zwembad van Rotterdam. Voor RUGGEDISED wordt onder andere
gekeken naar de ontwikkeling van een thermisch grid, de
inzet van elektrische bussen en het gebruik van sensoren in
bijvoorbeeld lantarenpalen en afvalcontainers. De gemeente
werkt hiervoor samen met TNO, KPN, RET, Future Insight,
Eneco, Erasmus Universiteit en Ballast Nedam.

BlueCity

Foto: Robert Eijkelestam

In het voormalige subtropisch zwembad Tropicana is de
hub BlueCity gevestigd. Hier werken circulaire bedrijven samen aan een invulling van het principe Blue Economy, een
‘speeltuin voor circulaire bedrijven’ waar innovatieve bedrijven hun reststromen aan elkaar koppelen. Lokale grondstoffen en energiebronnen worden gebruikt om een circulaire economie te creëren waardoor er minder afval ontstaat.
Zo vormt de koffiedik van de bar de voedingsbodem voor het
kweken van oesterzwammen en worden van plastic afval uit
de wijk nestkastjes gemaakt die opnieuw in de wijk worden
geplaatst.

Diabeter
Ook op medisch gebied loopt Rotterdam voorop. In het hypermoderne medisch centrum Diabeter doen in diabetes
gespecialiseerde kinderartsen, een internist, diabetesverpleegkundigen en diëtisten onderzoek naar en behandelen zij
kinderen en jongvolwassenen met diabetes type 1.

Generation R Next
Het Centrum voor Zwangerschap & Kind (Erasmus MC,
Sophia Kinderziekenhuis en de gemeente Rotterdam) voert
het grootschalige project Generation R Next uit. 10.000
vrouwen worden gevolgd vanaf het eerste stadium van de
zwangerschap tot na de geboorte om zo inzicht te krijgen in
de ontwikkeling van een hele nieuwe generatie Rotterdamse
kinderen.

KENNISTHEMA’S

Rotterdam richt zich als congresbestemming op de kennisthema’s
Maritiem, Logistiek, Cleantech,
Life Sciences & Health en Agrofood
en de innovatie die binnen deze
thema’s plaatsvindt. Belangrijke
broedplaatsen hiervoor zijn de vele
kennis- en onderzoeksinstellingen
in de stad en in de regio, zoals de
Erasmus Universiteit Rotterdam,
Erasmus MC, Hogeschool
Rotterdam en TU Delft. “Maar de
meeste innovatie komt misschien
nog wel voort uit samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs
en het bedrijfsleven”, zegt Van de
Kamp. “De kracht zit ‘m in het
koppelen van de bedenkers en de
makers. Het Rotterdam Makers
District is één van de grootste
innovatieve broedplaatsen van
Europa. Het gebied omvat diverse
oude havengebieden zoals MerweVierhavens (M4H) aan de noordzijde
van de rivier en het RDM-gebied
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bij Heijplaat. Hier werken diverse
Rotterdamse kennisinstellingen
samen met innovatieve bedrijven. Het is juist deze bundeling en
samenwerking van ondernemen met
onderwijs en onderzoek die een versneller zijn voor innovaties.”
ONDERNEMERSHUBS

Op diverse inspirerende locaties
in de stad en nabij de haven zijn
ondernemershubs gevestigd, zoals
Cambridge Innovation Center in
het Groot Handelsgebouw, incubator Yes!Delft bij de TU Delft en
het eerder genoemde Rotterdam
Makers District, met daarbinnen
onder andere het SuGu Warehouse.
“Daarnaast profileert Rotterdam
zich nadrukkelijk op het gebied
van Life Sciences & Health. Veel
medisch onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve medische toepassingen vindt onder andere plaats
in de Rotterdam Science Tower waar
Life Sciences & Health bedrijven, het
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Eramsus MC (Technology Transfer Office) en het Erasmus
Centre for Entrepreneurship (ECE) elkaar weten te vinden.

Over Rotterdam Partners
Rotterdam Partners wil de stad vooruit brengen en is

ECOSYSTEEM VOOR INNOVATIE

verantwoordelijk voor de citymarketing, de acquisi-

De vele samenwerkingsverbanden die in deze hubs zijn
ontstaan, hebben al diverse innovatieprojecten voortgebracht waar wereldwijd met veel belangstelling naar wordt
gekeken. “Rotterdam is nog altijd de grootste havenstad
in Europa. Om deze positie te handhaven, willen stad en
haven voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en
de inzet van slimme technologie”, vertelt Van de Kamp.
“Tegelijkertijd blijft de stad groeien, terwijl ruimte steeds
schaarser wordt. Er wordt volop geëxperimenteerd, zoals
met het verplaatsen van activiteiten als voedselproductie
naar een plek op het water. Een voorbeeld hiervan is de
Floating Farm, een zelfvoorzienende, drijvende boerderij in
ontwikkeling in de Merwe-Vierhavens (M4H) waar je door
de glazen wanden de koeien kunt zien lopen en grazen.
Hiermee laat Rotterdam zien dat de stad echt een ecosysteem is waar je kunt innoveren en pionieren. Hier durven
we dingen anders te doen en zijn we snel in bouwen en
ontwikkelen.” Dat wordt overigens ook op internationaal
niveau erkend. Sinds 2013 is Rotterdam lid van het ‘100
Resilient Cities Network’ van de Rockefeller Foundation.
Deze steden laten zien dat zij veerkrachtig genoeg zijn om
om te kunnen gaan met de fysieke, economische en sociale
uitdagingen van deze tijd. Ook maakt de Maasstad deel

tie, en werken aan een beter vestigingsklimaat. Het
Rotterdam Partners Convention Bureau ondersteunt
bij het organiseren van (inter)nationale congressen,
beurzen, vergaderingen of zakelijke evenement. Als
‘first point of entree’ heeft het Convention Bureau
een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden en
aanwezige partijen in en om de stad. De organisatie
beschikt over een netwerk van meer dan 160 partners
waardoor de juiste partijen moeiteloos met elkaar in
verbinding kunnen worden gebracht. Dit geldt zowel
voor het zoeken van een geschikte locatie als het aanboren van het uitgebreide netwerk van bedrijven en
kennisinstellingen.

uit van het project RUGGEDISED, dat wordt gesubsidieerd
door het Europese subsidie programma Horizon2020 voor
Onderzoek en Innovatie in Europa. Samen met twee andere
‘lighthouse’ steden werkt Rotterdam met haar onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aan slimme oplossingen die
ICT-, e-mobility- en energiegerelateerd zijn. De oplossingen
van deze ‘smart cities’ worden in drie ‘volg’steden geïm-

RDM Makersplace
Foto: Claire Droppert
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M4H
Foto Iris van den Broek
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Foto: Jan van der Ploeg

plementeerd. De duurzame modelgebieden
dienen als voorbeeld voor alle Europese
steden (zie kader).
FLOATING VENUES

Het innovatieve karakter maakt Rotterdam
tot een bijzonder aantrekkelijke bestemming
voor zakelijke bijeenkomsten en congressen.
Tussen augustus 2018 en juni 2019 vonden
en vinden er alleen al tientallen medisch
gerelateerde bijeenkomsten plaats. De locaties waar deze bijeenkomsten worden ondergebracht, hebben alle een duidelijke link
met de stad en het alom aanwezige water.
“Hotel New York en ss Rotterdam refereren
aan de pioniers die destijds naar Amerika
afreisden, maar hebben tegelijk ook een
duidelijke link met het water”, noemt Van
de Kamp als voorbeeld. “Floating venues

RDM Makersplace Aqualab
Foto: Claire Droppert

zoals het Drijvend Paviljoen combineren
innovatie en watermanagement. Ook de
voormalige scheepswerf RDM en de onderzeebootloods zijn zeer inspirerende locaties
voor evenementen. Begin oktober werd hier
de tweejaarlijkse Innovation Expo met het
thema ‘Global Challenges, Dutch Solutions’
gehouden. Diverse organisaties haakten hier
op in en organiseerden een eigen evenement
tijdens de Expo.”
WERELDSTAD OP KLEINE SCHAAL

Naast het bieden van inspiratie is er
ook qua capaciteit heel veel mogelijk.
“Congresruimtes vind je bij De Doelen,
Postillion Convention Centre WTC en
natuurlijk Rotterdam Ahoy, dat wordt gerenoveerd en uitgebreid”, somt Van de Kamp
op. “In 2020 wordt het nieuwe Rotterdam
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Drijvend Bos
Foto: Iris van den Broek

Ahoy Convention Centre met 35 zalen en
een theater/auditorium met 2.750 zitplaatsen. De verbouwing van Ahoy maakt weer
onderdeel uit van het project Hart van Zuid
dat de leefbaarheid van stadsdeel Rotterdam
Zuid verder verbetert (zie kader). Verder
heeft Rotterdam unieke historische en
moderne locaties, maar ook diverse congreshotels. Al deze locaties hebben een duidelijke link met de stad. De binnenstad is zeer
compact en de afstanden tussen de locaties
in dit stadsdeel zijn prima te overbruggen.
Rotterdam zelf is prima te bereiken per auto,
ov en vliegtuig. Het is een echte wereldstad
op kleine schaal.”
www.rotterdampartners.nl
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La Grande Dame,
een levende legende
We schrijven 13 september 1958. Sierlijk glijdt het
stoomschip (ss) Rotterdam in het water van de Maas. De
oceaanstomer ademt grandeur en belichaamt klasse.
Decennialang vervoert het vlaggenschip van de HollandAmerika Lijn wereldreizigers en passagiers met een
American dream over de wereldzeeën. Nu, zestig jaar
later, is La Grande Dame nog steeds springlevend.
Aangemeerd in de hippe Rotterdamse wijk Katendrecht,
ontvangt het historische cruiseschip nog dagelijks
‘passagiers’: zakenlieden voor een vergadering, workshop
of congres, hotelgasten, restaurantbezoekers, feestgangers,
museumbezoekers en thrillseekers voor de escape rooms.

vFAS:
“Het is moeilijk om in Nederland een locatie te vinden die beschikt over een congreszaal voor 350 personen, 12 kleine/middelgrote zalen voor workshops
én 200 hotelkamers. Maar het ss Rotterdam heeft het
allemaal! Bovendien voegen de sfeer en uitstraling
van het schip met haar bijzondere verhaal een extra
beleving toe aan je event. En daar hoef je in feite niets
voor te doen! Iedereen aan boord is even enthousiast,
waardoor gasten zich welkom voelen. Wij raden het
ss Rotterdam dan ook zeker aan voor het organiseren
van een leuk event!”

G

astvrijheid en hoffelijkheid zitten in al haar vezels. Al vanaf haar maidentrip naar New York
op 3 september 1959. Ongeacht achtergrond en
afkomst, iedereen is welkom aan boord. En ook nu nog
wordt u uitbundig ontvangen: “Goedemiddag, waar moet
u zijn? Zal ik uw koffer dragen? Ik loop wel even met u
mee.” De boarding stewards op de kade maken de beleving compleet. Want hoewel het ss Rotterdam niet meer
vaart, heeft u toch meteen het gevoel op reis te gaan.

UNIEK EN ONVERGETELIJK

Het bruist aan boord en er is voor elk wat wils. Behalve
een evenementen- en vergaderlocatie is het ss Rotterdam
namelijk een levend maritiem historisch museum. De
vele kunstwerken speciaal voor het schip vervaardigd,
maken het ook tot een cultuurhistorisch museum. Er
zijn kantoren, vergaderruimtes en er is de vanaf 1959
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bestaande Lynbaan Shop. Of blijft u overnachten in één van de 254 kamers van het
viersterrenhotel? Dineer in de Club Room
of Lido Grill, geniet van een drankje in de
Ocean Bar, de Captains Lounge of op het
Lido Terras... Natuurlijk met het mooiste
uitzicht van en op Rotterdam! Voor een
evenement of feest zijn de mogelijkheden legio. Het schip heeft verschillende
prachtige zalen in oorspronkelijke staat.
Elk met hun eigen stijl en unieke historie. Viert u net als La Grande Dame een
jubileum? Organiseer het aan boord: het
begint met de unieke locatie, de op uw
persoonlijke wensen gerichte organisatie
en de professionele ondersteuning bij de
voorbereiding. De kenmerkende gastvrijheid en hoffelijkheid van het schip en haar
bemanning doen de rest. Uw jubileum
is daarmee onvergetelijk! Het schip kan
3.500 gasten ‘aan’, dus wees niet al te
terughoudend met het aantal uitnodigingen dat u verstuurt.

eerste landverhuizers heeft het schip nooit
verlaten. Wilt u daar meer over weten?
Vrijwilligers die in de vorige eeuw nog aan
boord werkten, leiden u graag rond en vertellen u de verhalen van weleer. Of ontdek
het schip zelf met een audiofoonrondleiding. Van machinekamer tot stuurhuis,
van de diepste krochten in het schip tot het
zenuwcentrum op het hoogstgelegen dek.
THUIS IN ROTTERDAM

Het voormalige vlaggenschip van de
Holland-Amerika Lijn voer tot 1971 als
lijndienst van Rotterdam naar New York.

Tot 2000 voer ze als cruiseschip maar liefst
29 keer de wereld rond. En nu ligt ze sinds
2008 in Rotterdam, haar eigen thuishaven waar ze ook is gebouwd. Ze geniet
van haar derde leven als onderdeel van
WestCord Hotels en is één van de populairste toeristische attracties van de stad.
Deze levende legende in Katendrecht is
uw bezoek meer dan waard: ss Rotterdam,
the start of new memories.
www.ssrotterdam.nl
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VERHALEN VAN WELEER

Oudere jongeren zijn steeds vitaler: zestig
is het nieuwe veertig. Dit geldt bij uitstek voor La Grande Dame. Al sinds die
beroemde 13 september 1958 is en blijft het
een uiterst elegante en moderne verschijning. Menig zeemanshart ging sneller bonken als ze over één van de zeven
wereldzeeën voorbij kwam ’zeilen’. Maar
ook tegenwoordig beroeren haar sierlijke lijnen de meest stoere mannen- en
vrouwenharten. Het ss Rotterdam was een
revolutie in de scheepsbouw en herbergt
vele innovaties. De pioniersgeest van de

M E E T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G ROT T ER DA M

De transformatie van Ahoy
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Opschalen naar
internationale congressen
Ahoy wordt grondig verbouwd. Deze renovatie en
uitbreiding is onderdeel van de creatie van een tweede
stadscentrum (Hart van Zuid) voor het Rotterdam ten zuiden
van de Maas. Zuid wordt mooier, grootser en sfeervoller.
Daardoor wordt de Maasstad een perfecte gastheer
voor grote internationale congressen, met Ahoy als dé
congreslocatie van de stad. De grootste zaal heeft nu nog een
capaciteit van vijfhonderd deelnemers, dat worden er na de
verbouwing ruim vijf keer zoveel.
Tekst Jeroen Kuypers

R

otterdam verloor zijn stadshart met het bombardement van mei 1940. De vele pittoreske grachtjes en stegen kwamen na de oorlog niet terug en
het modernistische nieuwe centrum werd lang als leeg
en kil ervaren. Inmiddels wonen er meer mensen in het
stadshart en is het stukken levendiger en sfeervoller geworden, maar ook de stad zelf is gegroeid. “Het gedeelte
onder de Maas is inmiddels zo groot als heel Eindhoven.
Toch heeft het nooit een ‘eigen’ centrum gekregen. De behoefte aan een tweede stadshart werd dus steeds groter”,

zegt marketing & communicatiemanager Kees de Jong.
“Daarom wordt het hele gebied momenteel herontwikkeld. Als prominente aanwezigheid in Zuid is ook Ahoy
op de radar gekomen.”
VIJFTIG PROCENT MEER CAPACITEIT

Door de capaciteit van Ahoy met maar liefst 50 procent
uit te breiden wordt de evenementenaccommodatie in
staat gesteld grootschaliger congressen te organiseren
dan nu. Die vraag vanuit de markt bestaat reeds, maar
tot nog toe beschikte Rotterdam niet over een locatie
waar dergelijke grote internationale congressen konden plaatsvinden. “De Erasmus Universiteit heeft een
wereldberoemde medische faculteit waar veel baanbrekend onderzoek wordt verricht. Als Ahoy gaan we dus
aansluiten bij wat er al leeft in de markt. Hetzelfde geldt
voor de andere zakelijke speerpunten van Rotterdam,
zoals Life Sciences & Health, logistiek, maritiem. Voor
kleinere congressen vonden bedrijven en instellingen in
deze sectoren altijd wel een locatie. Er zijn congrescentra in Rotterdam, maar die zijn een stuk kleiner dan wat
Ahoy gaat worden. Voor grotere bijeenkomsten moesten
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ze dus noodgedwongen uitwijken naar
andere steden. Dat is na het gereedkomen
van onze verbouwing niet meer nodig.
De gemeente verwacht dan ook terecht
dat onze uitbreiding vele extra zakelijke
bezoekers zal aantrekken. En de stad
beleeft al zo’n sterke boom in toerisme de
laatste jaren. De aantrekkelijke kanten van
Rotterdam, zoals de moderne architectuur,
worden massaal ontdekt.”
SFEERVOLLER OMGEVING

Concrete voorbeelden van wat De Jong
bedoelt zijn de vakbeurzen op het gebied
van onderhoud en infrastructuur die al
sinds jaar en dag in Ahoy plaatsvinden.
Nationale en internationale aanbieders
zijn als exposant reeds aanwezig. Het
ligt dus voor de hand aansluitend ook
het Europese of wereldcongres van deze
sector in Ahoy te organiseren in plaats
van iedereen te laten vertrekken en op
een latere datum elders in de EU opnieuw
te doen samenkomen. Ook in andere
opzichten wordt Ahoy daarvoor een
aantrekkelijker locatie. “De uitbreiding
vindt aan de voorzijde plaats, waardoor

Ahoy een volledig nieuw aanzien krijgt.
Maar ook de omgeving van het gebouw
is drastisch aan het transformeren”, aldus
De Jong. “Cinema-exploitant Pathé wordt
een van onze nieuwe buren, net als een
gloednieuw hotel. Ook het winkelcentrum Zuidplein krijgt een nieuw aanzien.
Het wordt ‘opengebroken’, waardoor
er in de directe omgeving meer ruimte
ontstaat voor winkels, restaurants en
cafés. Er komt een Zwemcentrum, en
een Kunstenpand, waarin zowel Theater
Zuidplein als de bibliotheek worden
ondergebracht. Ahoy gaat prominent deel
uitmaken van het nieuwe stadscentrum
van Zuid en dus ook zelf profiteren van
een veel gezelliger sfeer. Vanuit onze
Expo Foyer krijg de gast een spectaculair uitzicht over zowel het bruisende
gebied om ons heen als van de Skyline van
Rotterdam.”
CONGRESSEN EN CONCERTEN

Ahoy is niet alleen een congres- en vergadercentrum maar ook een locatie voor evenementen op sportief en muzikaal gebied.
De uitbreiding van de capaciteit komt ook

de organisatoren van deze bijeenkomsten
ten goede én schept mogelijkheden om
beide takken meer met elkaar te verbinden. De Jong: “Het North Sea Jazz Festival
barst elk jaar een stukje meer uit zijn voegen, dus ook dat krijgt ademruimte. Maar
ook bijvoorbeeld het ABN AMRO World
Tennis Tournament die op dit moment
elke vierkante meter van Ahoy gebruikt.”
De nieuwe congreszaal biedt plaats aan
2750 deelnemers maar heeft ook de mogelijkheid om als concertzaal gebruikt te
worden voor 7.000 personen. “De stoelen
kunnen namelijk verwijderd worden.
De positieve effecten van de verbouwing
beperken zich dus bepaald niet tot het
voordeel van een grotere zaal, ons hele
imago als multifunctionele evenementenaccommodatie en als stad worden er
door verbeterd. Als we in Q4 van 2020 alle
werkzaamheden achter de rug hebben,
kunnen we in één moeite door ons vijftigjarig (januari 2021) bestaan vieren. Dan zij
we echt helemaal klaar voor de toekomst!”
www.ahoy.nl/nieuw
www.rotterdamconferences.nl
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W E LC O M E TO
R EDE SI G N E D M A RRI OT T ®

INSPIRED BY YOU
WHO THOUGHT ALL
M A R R I OT T H OT E L S
WERE THE SAME.
ROTTERDAM MARRIOTT HOTEL, WEENA 686, 3012 CN ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, +31(0)104302118, EVENTS@MARRIOTTROTTERDAM.COM
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De sfeervolle Laurenskerk

Voor zakelijke
bijeenkomsten met
nét dat beetje meer
Een congres, zakelijke
bijeenkomst of diner houden in
een Rijksmonument? Ook dat
kan in Rotterdam! Op 19 mei 1952
werd de officiële eerste steen
voor de wederopbouw van de
Laurenskerk gelegd door Koningin
Juliana. Vandaag de dag is het een
erfgoedlocatie waar bezoekers van
(zakelijke) events een ander stukje
Rotterdam beleven.
Tekst Daphne Doemges-Engelen

D

it jaar viert de kerk haar vijftigjarig jubileum na de wederopbouw
die in 1968 werd afgerond. “De
Laurenskerk vertegenwoordigt in haar
eentje de hele Middeleeuwse periode van
de stad, en heeft als Rijksmonument een
heel andere uitstraling en dimensie dan
andere congrescentra. Dat zorgt voor een

bepaalde aantrekkingskracht”, aldus
directeur Frank Migchielsen.

en andere bijeenkomsten die in onze kerk
plaatsvinden.”

TRANSFORMATIE

INFORMEEL PROGRAMMA

In die vijftig jaar is er heel wat veranderd binnen de muren van de kerk, stelt
Migchielsen. “Van een kerkgebouw is de
Laurenskerk getransformeerd naar een
multifunctionele erfgoedlocatie. Nog
steeds vinden er kerkdiensten plaats,
maar er kan hier zoveel meer. Drie keer
per jaar is er bijvoorbeeld een dancefeest, maar we huisvesten ook regelmatig
diploma-uitreikingen, beëdigingen en
recepties.”
HANDIGE LIGGING

De Laurenskerk bevindt zich in hartje
Rotterdam, op het Grotekerkplein. “Dat
is op loopafstand van de meeste hotels en
ook de trein-, tram- en metrostations zijn
om de hoek. Heel handig voor de vele
bezoekers van de congressen, recepties
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De Laurenskerk heeft een grote capaciteit en voor de catering van evenementen wordt er samengewerkt met Van der
Linde catering + evenementen. De omgeving van de kerk is door de gemeente
onlangs omgetoverd tot een prachtig
park. En voor wie in combinatie met de
zakelijke bijeenkomst nog op zoek is naar
een interessante invulling van het informele programma, heeft Migchielsen nog
een goede tip: “Onze storytellers nemen
onze bezoekers mee in hun verhaal over
de locatie en de stadgeschiedenis. Ook
laten we met plezier het grootste orgel
van Nederland zien en horen. Tot slot is
een torenbeklimming een leuke aanvulling op elk zakelijk programma.”
laurenskerkrotterdam.nl
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ONTDEK EN
BELEEF HET
HOFPLEIN
THEATER!

T O U R I N G C A R S

Stap in voor uw citytour, airport/hoteltransfer,
congres en om de regio en havens te bezoeken.
De beste manier om Rotterdam te bezoeken is met de bus.

Waar mogen wij u heen brengen?

JEUGDTHEATERHOFPLEIN.NL

info@snellevliet.nl
010 2427 272
Travel. Meet. Enjoy.

www.snellevliet.nl

Theater Rotterdam
Schouwburg
SCHOUWBURGPLEIN 25
CENTRAAL GELEGEN IN ROTTERDAM
TR Schouwburg biedt u een locatie met grootstedelijke allure. Het culturele karakter van de
schouwburg geeft uw evenement niet alleen
een creatieve impuls, maar maakt ook dat wij
alle artistieke en technische knowhow in huis
hebben om u te ondersteunen. U kunt bij ons
een ruimte voor 20 man huren, tot de Grote
Zaal waar 850 personen in kunnen.

Meer informatie op zakelijk.theaterrotterdam.nl
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Bike & Bite Food Tours

Dé belevenis in
Rotterdam met smaak
Een ding is zeker: Rotterdam
bruist! De architectuur, de haven,
de ruimte, de openbare kunst,
de bijzondere musea en de vele
internationale invloeden maken
het tot een unieke stad. Ook op
culinair gebied heeft Rotterdam
enorm veel te bieden, en Bike &
Bite haakt daar graag op in.

B

ike & Bite biedt culinaire
fietstours aan waarbij u de
stad proeft en beleeft. Onze
deskundige gidsen vertellen mooie
verhalen over Rotterdam en onderweg wordt er meerdere malen
gestopt voor een bijzonder hapje
of drankje. Denk bijvoorbeeld aan
het lekkerste bakkie pleur van de
stad in een koffiebranderij, chique truffelkroketjes in een vintage
snackbar, vissoep bij de toko op de
West-Kruiskade, een lekker biertje
bij de oudste brouwerij van de stad,
een handgemaakte bonbon bij de
beste chocolatier of een kaasproeverij bij de enige echte Rotterdamse
kaasboer. Onze tours komen in vele
smaken:
• ’Bike & Bite’: dit is onze meest
populaire tour, verwacht zowel
highlights als verborgen plekjes en
ontmoet lokale ondernemers met
trotse verhalen en heerlijke hapjes.
• ’Bike & Bier’: voor liefhebbers van
de goudgele rakker! Deze tour gaat
langs de beste brouwerijen van
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de stad, waar u de dorst lest met
lekkere eigenzinnige Rotterdamse
biertjes.
• ’Bike & Dine’: tijdens onze avond
tour ervaart u de stad onder het
genot van een driegangen diner
bij drie verschillende restaurants.
Perfect voor na een druk congres
of als afsluiting van een middag
teambuilding.
• ’Buiten de Gekaande Paden’:
op deze tour kunt u echt alles
verwachten. Wat er ook gebeurt,
u kunt er zeker van zijn dat
Rotterdam na deze tour in een
nieuw daglicht zal staan. Speciaal
voor mensen die de stad al kennen.
Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden! Uiteraard kunnen de tours ook
geheel op maat gemaakt worden. Als
u aangeeft waar de interesses en de
culinaire wensen van uw groep liggen, wordt daar een passende tour
omheen gemaakt. Bike & Bite werkt
samen met meer dan 40 ondernemers
in de stad, dus er is voor ieder wat
wils. Groepsgrootte kan variëren
van 4 tot 150 personen. Voor het afdelingsuitje, de incentive groep of het
jaarlijkse event met het hele kantoor,
Bike & Bite organiseert het!
Ons doel is simpel: om uw groep een
onvergetelijke culinaire middag of
avond in onze fantastische stad te
bezorgen!
www.bikeandbite.nl
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Maritiem Museum Rotterdam

Welkom aan boord

klaren. En denk mee over de energiewinning van morgen. De wind op zee is altijd
hard en de golven metershoog. Durf jij
het aan?”
DYNAMISCHE MARITIEM MUSEUM HAVEN
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In het Maritiem Museum Rotterdam – dat zich Museum van het jaar mag
noemen – ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld
op ons dagelijks leven. Jaarlijks gaan zo’n 230.000 bezoekers mee op reis
door ons maritieme heden en verleden in eigentijdse tentoonstellingen
voor grote én kleine avonturiers. Ze luisteren naar verhalen, bewonderen
topstukken uit onze vooraanstaande collectie of doen mee aan een van de
vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven
van Nederland waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven
hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.

EEN COLLECTIE VAN WERELDFORMAAT

De collectie bestaat uit ruim 1.000.000
objecten uit zes eeuwen Nederlandse
maritieme geschiedenis. Een tijdspanne
die geen enkel ander maritiem museum
in ons land met objecten in beeld kan
brengen.
EIGENTIJDSE EN UITDAGENDE
PROGRAMMERING

“Wij willen onze bezoekers verrassen,
inspireren en raken met onze verhalen
over de invloed van de maritieme wereld
op ons dagelijks leven, van het eten op je
bord tot de kleren die je draagt”, vertelt
Liesbeth Diepenhorst, Hoofd Marketing

& Communicatie. “We vertellen het
verhaal van de Rotterdamse haven, de
offshore industrie en van de maritieme
pioniers van vroeger en vandaag en bieden een memorabel museumbezoek voor
jong en oud.”
NU TE ZIEN: OFFSHORE EXPERIENCE

Bezoekers gaan mee op een uitdagende zoektocht naar energie op zee.
Diepenhorst: “Je waant je aan boord van
een platform op zee en tot drie kilometer
onder water. Ervaar zélf hoe boormeesters, kraanmachinisten, windmolenspecialisten en helikopterpiloten hun
uitdagende werk midden op zee weten te
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In de Maritiem Museum Haven ligt een
unieke collectie museumschepen en
-kranen waarvan de meeste van binnen bezocht kunnen worden. Daarnaast
bepalen de vuurtoren, de Graanelevator
en hijskranen, die ooit de reuzen van de
Rotterdamse haven waren, het gezicht van
de museumhaven.
UNIEKE ONTVANGSTLOCATIE
IN HART VAN DE HAVENSTAD

Zowel overdag als ’s avonds, binnen
én buiten, is het Maritiem Museum
een unieke ontvangstlocatie in hartje
Rotterdam voor bedrijfspresentaties, een
borrel of personeelsbijeenkomst. “Van een
diner in de tentoonstelling Zeekastelen,
een netwerkborrel tussen de topstukken, een bedrijfspresentatie in onze
Verolmezaal tot een rondvaart door de
Rotterdamse schepen op een van onze
stoomschepen met uw zakelijke relaties.
Vraag ons naar de mogelijkheden”, aldus
Diepenhorst.
maritiemmuseum.nl/zakelijk
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haar zakelijke opdrachtgevers. Het entertainment team heeft haar focus op het
boeken van accommodaties voor entertainment gerelateerde bedrijven. Met
name op het gebied van muziek (bands,
crew van festivals, artiesten) en film
(reclame, filmploegen). De congresafdeling ondersteunt congresorganisaties,
maar ook congreslocaties en professoren:
eenieder die een congres organiseert kan
bij Preferred terecht om de organisatie
van de hotelkamers uit handen te geven.
ONLINE TOOL

Onafhankelijke
hotelspecialist voor
de zakelijke markt
Preferred Hotel Reservations is dé
onafhankelijke hotelspecialist voor
de zakelijke markt en marktleider
binnen de entertainmentindustrie
in Nederland. Daarbij is Preferred
al een aantal jaar partner van
Rotterdam Partners. Preferred is een
bekende speler in de Rotterdamse
markt en mag dus niet ontbreken in
deze Rotterdam Special.

opdrachtgever en kunnen wij besparingen
aantonen, zowel in geld als tijd.”
DOELGROEPEN

Het team van Preferred is verdeeld in
drie doelgroepen. Team corporate boekt
individuele overnachtingen en vergaderingen, projecten en appartementen voor

W

endy Wessels, managing director van Preferred, is het bedrijf
in 1999 gestart. “Ik signaleerde hoeveel tijd een organisatie kwijt
kan zijn aan het regelen van passende
accommodatie. Dit kon anders! Preferred kan iedere organisatie ondersteunen
bij het vinden van de juiste accommodatie, zowel kamers als zalen in binnen- en
buitenland. Ons uitgangspunt is altijd om
onafhankelijk hotels aan te bieden, die zo
goed mogelijk aansluiten bij de wens van
de opdrachtgever, tegen de juiste prijs en
voorwaarden. Daarbij ontzorgen wij de
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Preferred biedt voor congressen en
andere groepen de door haar ontwikkelde Room Kit aan. Een online tool
waarin kamerblokken van verschillende
hotels worden geplaatst, van waaruit
door de deelnemers online kan worden
geboekt. Dit bespaart een organisatie veel
tijd in het bijhouden van namenlijsten,
beantwoorden van vragen van deelnemers en het communiceren met hotels.
GROOT NETWERK

Door haar totaalvolume heeft Preferred
speciale prijsafspraken met hotels,
maar ook op het gebied van voorwaarden onderhandelt Preferred voor haar
opdrachtgevers. Preferred heeft een
groot netwerk binnen de hotellerie waar
gebruik van gemaakt wordt bij het bieden van passend advies. Preferred werkt
kosteloos voor haar opdrachtgevers.
Benieuwd of Preferred uw organisatie
ook kan ondersteunen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen!
www.preferredhotelreservations.nl
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BRUISEND ROTTERDAM ALS DECOR.
Uw unieke event op het water met de Rotterdamse Skyline als adembenemend uitzicht. Onze
luxe schepen zijn geschikt voor vele vormen van bijeenkomsten: van relatie- en marketingevents,
congressen en symposia tot recepties of bedrijfsfeesten. Aan boord kunnen we aan al uw culinaire
wensen en diverse mogelijkheden van entertainment, invulling geven.

DE DOELEN

ICC ROTTERDAM

DE DOELEN
De combinatie van zalen, de
professionele uitstraling en de
unieke ligging in hartje centrum
maken de Doelen tot een gewilde
locatie voor uiteenlopende
zakelijke bijeenkomsten, van
aandeelhoudersvergaderingen tot
internationale medische
congressen.

De Doelen heeft jarenlange
ervaring op het gebied van
evenementenorganisatie en stelt
zich daarom graag op als een
partner die meebeweegt en denkt
om zo de doelstelling van een
bijeenkomst optimaal te
realiseren. Kiezen voor de Doelen
is kiezen voor professionaliteit.

t 010 2171735
e evenementenwerving

@dedoelen.nl
www.dedoeleniccrotterdam.nl

bijeenkomsten
van 100 tot 3000
personen
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Energieke ontmoetingen
en events in STROOM
Ontmoeten in een oude
energiefabriek – daar raak je
pas opgeladen van. Met z’n
eigenzinnige zalen, hoge plafonds,
lichte entresol, sfeervolle lounge
en ruime dakterras is STROOM
Rotterdam de sprankelende
lifestyle-locatie voor elk event.

S

TROOM is gevestigd op de hippe
Lloydpier in een historisch pand
met industriële details. Het urban
hotel is de locatie voor wie een bijzonder
verhaal heeft te vertellen. STROOM Rotterdam is relatief kleinschalig. Het hotel
beschikt over verschillende ruimtes die
voor events kunnen worden gebruikt. Het
vaste team staat bekend om de vriendelijke
en persoonlijke service. Het heeft al menig
organisator ontzorgd. STROOM maakt
maatwerk voor groepen van 10 tot 150 mensen. Vergaderen in de grootste zaal kan met
circa 45 mensen.
STROOM is alles behalve een standaard
hotel-met-restaurant. Hier vind je weinig
gebaande paden. STROOM mag best een
tikje eigenwijs worden genoemd. Warm,
verfrissend en informeel. Het is een stijl
van leven. Met een eigenzinnige huiskamer met bakkerij en brasserie als centrale
ontmoetingsplek, waar de gehele dag kan

worden genoten van duurzame producten.
In een urban setting krijgen oude verhalen
nieuw leven ingeblazen. In de lobby van
STROOM hangt op tien meter hoogte nog
een oude kraan die werd gebruikt om de
transformatoren te onderhouden. Stoere stalen balken als getuige uit de tijd dat hier de
stroom voor de eerste elektrische straatlantaarns van Rotterdam werd opgewerkt.
Om dat verleden extra te belichten schiep
kunstenares Ka-Lai Chan een grafisch
lijnenspel van schier eindeloze elektriciteitsdraden die langs de wanden van de
fabrieksruimte hun weg zoeken. Thijs
Kelder van Ruwe Data maakte stoere beeld-

ontwerpen en lichtbakken voor de 10 meter
hoge lobby en voor de gangen van het hotel.
Het kleinschalige hotel met 21 kamers voert
al jaren een onderscheidend concept, waarbij
de badkamers een centrale plaats hebben
ingenomen. “70 procent van de tijd dat je niet
slaapt in een hotel, breng je door in de badkamer.” Deze gedachte gebruikten de ontwerpers van STROOM als uitgangspunt bij het
design van de Studio’s en Lofts. Ze zijn strak
vormgegeven met hardsteen, gegoten vloeren, weldadige douches en ruime baden. De
bedden, volledig opgebouwd uit natuurlijke
materialen, komen van Coco-Mat.
www.stroomrotterdam.nl

SUITE HOTEL PINCOFFS
Suite Hotel Pincoffs is een perfecte
locatie voor bijeenkomsten in stijl voor
veeleisende, kleine groepen. Het servicegerichte boutiquehotel is gevestigd in
een oud douanegebouw op de Kop van
Zuid aan de Nieuwe Maas met uitzicht
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op de Erasmusbrug. Dit hotel is tevens
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voor een exclusieve setting te boeken.
Duurzaamheidscertificaat: Green Key Gold.
www.hotelpincoffs.nl
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Doing conventions
the unconventional way
Laat u verrassen door out-of-the-box ideeën en originele voorbeelden uit de praktijk door onze
professionals. Zij zetten uw wensen om in een succesvol evenement. Nieuwsgierig? Maak dan een
afspraak voor een vrijblijvende ideeënsessie.

POSTILLION

CONVENTION CENTRE WTC ROTTERDAM

postillionhotels.com
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op de zakelijke mogelijkheden binnen de
bibliotheek. “Daardoor is het aantal zakelijke bezoekers in die tijd enorm gegroeid.
Zij maken gebruik van een of meerdere van
onze fijne vergader- en congresruimtes. De
grootste en best verhuurde ruimte is het Bibliotheektheater met een capaciteit van 179
mensen. We verhuren dit theater inclusief
de foyer, waar de ontvangstruimte is en de
catering plaatsvindt. Bij de foyer hebben we
drie vergaderzalen, en tot slot zijn er verdeeld over de verdiepingen nog diverse vergaderzalen die variëren van een capaciteit
van tien tot vijftig personen.”
CHARME VAN DE LOCATIE

De charme van de locatie is volgens Radema
dat de bezoekers echt merken dat ze zich in
een bibliotheek bevinden. “Je loopt tussen
de boeken, op weg naar de vergaderzaal.
Omdat we niet echt een zalencentrum zijn
maar een bibliotheek in bedrijf met al zijn
eigen bezoekers, geeft dat een speciaal
gevoel.”

Bibliotheek Rotterdam

Tussen de boeken
op weg naar de
congreszaal
De Bibliotheek Rotterdam ligt
niet alleen bijzonder centraal,
maar biedt de zakelijke bezoeker
ook nog een scala aan zalen, van
intiem tot theaterformaat.
Tekst Daphne Doemges-Engelen

“

Waar de kracht ligt van deze bijzondere
zakelijke locatie? Op nummer één staat
de ligging midden in de stad en naast
het openbaar vervoer. Iedereen kent de bibliotheek, dat is heel handig”, aldus coördinator Zaalverhuur Roos Radema. Zij geeft aan
dat sinds vijf jaar actief wordt ingezoomd
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ARRANGEMENTEN EN CATERING

Voor een informeel onderdeel van het zakelijk programma biedt de bibliotheek ook
diverse arrangementen aan. “Denk aan een
uitstapje naar onze Erasmus Experience op
de derde verdieping, waar we een interactieve tentoonstelling hebben over het werk
van deze Rotterdamse filosoof.”
Uiteraard zijn er talloze mogelijkheden om
een zakelijk programma aan te kleden met
een hapje en drankje. “Onze huiscateraar
beheert het café op de begane grond en een
stadsterras op de eerste verdieping; een plek
die zeker in de zomer zeer geliefd is voor de
borrels met uitzicht op de Markthal en het
Rotterdamse Marktplein!”
www.bibliotheek.rotterdam.nl
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Casual vergaderen in het
hart van Rotterdam!
Bilderberg Parkhotel is een lifestyle hotel midden in het bruisende stadshart van
Rotterdam. Het is de ideale locatie voor vergaderingen, meetings of bedrijfsevents,
goed bereikbaar met tal van activiteiten en bezienswaardigheden op loopafstand.
Restaurant The Park -Inspired by Erik van Loo- is gelegen in het luxe vier-sterren hotel
met een prachtige binnentuin. Het door Michelin bekroonde restaurant met een Bib
Gourmand maakt de beleving compleet door culinaire hoogstandjes te serveren,
afgestemd op uw evenement. De binnentuin en het terras zijn een perfecte locatie
voor een feestelijk evenement.
Voor de complete Rotterdamse vergader ervaring is Bilderberg Parkhotel, samen met
Restaurant The Park -Inspired by Erik van Loo-, de ultieme gelegenheid!

Westersingel 70 3015 LB ROTTERDAM
BilderbergPH

+31(0)10 436 3611
BilderbergPH

parkhotel@bilderberg.nl
BilderbergPH

www.bilderberg.nl
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CityHub Rotterdam

Hotel van de
toekomst geopend
in hartje Rotterdam
Een A-locatie, tips van locals en
comfortabele basisvoorzieningen:
dat zijn de drie meest essentiële
zaken voor een citytrip of korte
zakenreis. CityHub Rotterdam
biedt daarom een uniek concept
waarbij persoonlijke aandacht en
value for money voorop staat.
Tekst Daphne Doemges-Engelen

Hub Rotterdam. “In een groot traditioneel
hotel vind je vaak diverse faciliteiten zoals
bars, restaurants, fitness, roomservice…
Kortom: allemaal services die in de hotelprijs zijn verwerkt en die veel gasten niet
gebruiken. Bij CityHub betaal je daarom
alleen voor de essentiële zaken: ligging
op een A-locatie, persoonlijke service, een
comfortabel bed en schoon sanitair.”
SELF CHECK-IN

“

CityHub combineert het beste van de
hostel- en hotelwereld. Internationaal
reizen wordt steeds goedkoper. Ons
budget wordt echter bepaald door de hotelprijzen die in bijna alle grote Europese
steden nog erg hoog zijn. Het bezoeken
van een festival, voetbalwedstrijd of congres wordt daardoor alsnog duurder dan
gehoopt. Dat kan ook anders, is de filosofie
van CityHub.” Aan het woord is Dennis
Vermeulen, General Manager van City-

CityHub is een volledig geautomatiseerd
hotel. “Reizigers reserveren online en ze
krijgen een QR-code waarmee ze kunnen
inchecken bij een selfservice kiosk. Hierbij
activeren ze een polsbandje waarmee ze vervolgens de Hub openen, lift activeren, gratis
kluisjes gebruiken en zelfs eigenhandig de
bar bedienen! Ook is er een app waarmee
reizigers de lichten in de Hub kunnen personaliseren en een wake-up light kunnen
activeren. We hebben zo minder medewerkers nodig; dit zorgt voor een aantrekkelijke
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prijs en hierdoor hebben onze CityHost ook
meer tijd voor het persoonlijk adviseren van
onze reizigers.”
CITYHOST

De CityHost van CityHub fungeren als cityguide voor de reizigers. “Deze jongens en
meiden kennen de stad door en door. Er is
24 uur per dag iemand in het hotel aanwezig
om te assisteren en informeren. De CityHost
helpt waar nodig bij het inchecken en geeft
de beste tips om uit te gaan. Een chatfunctie op onze eigen app zorgt dat gasten zelfs
onderweg vragen kunnen stellen aan de
CityHost.” Als extra service biedt CityHub
iedereen een gratis WiFi-To-Go aan tijdens
het verblijf waardoor er onbeperkt 4G te
gebruiken is buiten het hotel.
TOPLOCATIE

Vermeulen merkt dat Rotterdam veel zakelijke gasten aantrekt. “CityHub is populair dankzij de toplocatie in het centrum.
Zakelijke gasten vinden het leuk om de stad
te ontdekken na een congres of vergadering.
Daarnaast zijn bedrijven gevoelig voor de
zeer aantrekkelijke prijs van CityHub. Tot
slot werken we samen met het nabijgelegen
42Workspace dat flexwerkruimtes, conferentiezalen en fitness biedt; zo kunnen we
nog meer inspelen op de wensen van de
zakelijke reiziger.”
cityhub.com
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citizenM says:
we drowned all meeting cliches in the Nieuwe Maas
Drop anchor in your favourite harbour city – Rotterdam. Take the train, walk, or sail up to
citizenM, and the least boring meeting of your life at societyM. Enjoy eight creative spaces for up
to 20 geniuses to conquer clients, wow colleagues, and win all the pitches. Psst, we also have a
clubroom for up to 75 available on request.
*societyM always comes with superfast Wi-Fi, stationery, free-flowing coffee, Smart TV, and connections for all your devices.
Book online at citizenM.com/societyM.

evenement of congres organiseren?

Deelnemersregistratie
AVG-proof
Deelnemersregistratie

Uitnodigingen en
berichten

Eventwebsite

Tickets en
betalingen

Financiële
administratie

ISO27001 gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Enquêtes en
statistieken
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Iconisch gebouw met
spectaculair uitzicht
Nhow is gevestigd in een van de
meest iconische gebouwen van
Rotterdam en biedt een spectaculair
uitzicht over de skyline van de stad.
Alle 11 flexibele meetingruimtes
en 278 hotelkamers bieden dit
geweldige uitzicht waarmee
ieder event al direct bij aankomst
gedenkwaardig is. De wow-factor
van het gebouw en de Rotterdamse
skyline is ongeëvenaard.

H

et viersterren hotel is gelegen
in het gebouw De Rotterdam,
ontworpen door Rem Koolhaas/
OMA. Ook het interieur van het nhow hotel
is door hen ontworpen en kenmerkt zich
door minimalistisch design en het gebruik
van ruwe materialen zoals beton, staal en

glas. De nhow bar is een populaire hotspot
voor locals en het nhow dakterras belandt
ieder jaar weer in de lijstjes voor ‘Beste Terrassen van Nederland’.
Nhow heeft twee verschillende restaurants,
één voor fine dining en één voor streetfood,
sandwiches en salades. Voor groepen wordt
in samenspraak met de chef-kok een passende en unieke combinatie samengesteld.
De organisers van het hotel denken mee
om precies die unieke set up te creëren
waar u naar op zoek bent. The Loft wordt
gepresenteerd als een leeg canvas waarbinnen ieder droom-event kan worden
vormgegeven. Van bijzondere banquetingoplossingen tot lichtshows, presentaties,
feesten en live opnames; het is allemaal
mogelijk.

Nhow heeft grote en kleine meeting ruimtes. De break areas en alle meetingzalen
bevinden zich op één verdieping.
In het gebouw De Rotterdam bevindt zich
een parking (capaciteit 600 auto’s), diverse
restaurants en in de directe omgeving
vinden uw gasten de Foodhallen, het
Nederlands Fotomuseum, Hotel New York,
de Cruise Terminal, het Luxor Theater,
Lantaren Venster én de Feniksloodsen. De
Wilhelminapier is een echt Rotterdams cultureel hoogtepunt en continu in ontwikkeling. Het hotel is uitstekend bereikbaar via
zowel OV als met eigen vervoer.
www.nhow-rotterdam.com
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Financiële zekerheid voor uw
internationale congres in Nederland!
Een congres organiseren, maar u ziet op tegen de financiële
risico’s. De stichting Voorfinancierings- & Garantiefonds
(VGF) neemt uw zorgen weg!

U overweegt een internationaal congres in
Nederland te organiseren, maar wat nou als
er minder deelnemers komen dan verwacht?
En hoe gaat u de aanloopkosten financieren,
als er nog geen inkomsten zijn vanuit de
deelnemers of sponsoren?
Het Voorfinancierings- & Garantiefonds biedt
uitkomst. Opgericht door het Ministerie van
Economische Zaken en het Nederlandse
Bureau voor Toerisme & Congressen, kent
het VGF twee regelingen die bijdragen aan
het minimaliseren van deze risico’s:
Via de Voorfinancieringsregeling kunt u geheel gratis en rentevrij tot maximaal € 90.000,lenen om uw opstartkosten te financieren!
Via de Garantstellingsregeling verzekert u
uw congres tot maximaal € 90.000,tegen een negatief resultaat dat
ontstaan is door tegenvallende
deelnemersaantallen!

Kijk op www.vgfholland.nl en ontdek hoe onze
non-profit stichting er mede voor zorgt dat u
een uitermate geslaagd en financieel gezond
congres in Nederland kunt organiseren!
Wij staan u graag persoonlijk te woord op
070 – 370 57 05 of via info@vgfholland.nl
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Beursorganisator
in 2019 nog meer
matchmaker

Mansveld Expotech
nieuwe rigging partner
MECC Maastricht
MECC Maastricht en Mansveld Expotech hebben hun
samenwerking verder uitgebreid door de ondertekening
van een nieuw rigging contract. Mansveld Expotech is
daarmee niet alleen exclusieve leverancier van elektrotechnische (hoofd-)aansluitingen. Voortaan is Mansveld

Tijdens de jaarlijkse Event Tech Live beurs, die in

Expotech ook preferred supplier voor de realisatie van alle

november in Londen werd gehouden, lag de focus op

ophangpunten en hijswerkzaamheden in de grootste con-

het gebruik en de waarde van data. De organisatoren

gres- en evenementenlocatie van Limburg. Met deze stap

van beurzen zijn matchmakers, die door registratie-

zorgt MECC Maastricht ervoor dat de organisatoren van

data effectief te gebruiken, bezoekers en exposanten

beurzen, congressen en evenementen nog beter worden

aan elkaar kunnen koppelen. Zo verhoogt de organi-

bediend door de professionals van Mansveld Expotech. Om

satie de attentiewaarde van de drukbezette bezoeker,

een optimale dienstverlening te garanderen werkt Mansveld

maar maakt zij ook beursdeelname voor exposan-

Expotech vanuit een eigen kantoor gevestigd in het MECC

ten waardevoller en dus lucratiever. De wens van de

en heeft haar materialen ook daar opgeslagen. Daarmee

bezoeker is de sleutel tot het succes van elke beurs,

draagt Mansveld Expotech indirect bij aan een unieke bele-

zo leerde Event Tech Live 2018, met meer dan 2000

ving van de bezoeker van MECC Maastricht. Onder rigging

bezoekers, 100 exposanten en 50 sessies een van de

verstaat Mansveld Expotech het plaatsen van tijdelijke (han-

toonaangevende Europese eventbeurzen. Maar hoe

gende) hijs- of hefinstallaties voor beurzen, evenementen en

kom je te weten wat al die individuele bezoekers wil-

congressen. Meestal betekent dit dat er in het dak van een

len? Al te vrijblijvende surveys, waarin ze gevraagd

bestaand (beurs)gebouw een constructie van aluminium

worden naar hun interesses, zijn niet de manier om

trussen gehesen wordt, waar verlichting, speakers, borden,

deze data te verzamelen. Zeker als niet duidelijk is

banieren of videoapparatuur aan gehangen worden. Rigging

waarom bezoekers deze gegevens zouden moeten

vraagt een degelijke voorbereiding en een nauwgezette

verstrekken, zal de bereidheid deze vragen te beant-

uitvoering van een plan waar veiligheid bij het werken op

woorden klein zijn. Het is dus zaak deze data op een

hoogte voorop staat. Naast MECC Maastricht is Mansveld

andere manier boven tafel te krijgen, en dat vergt

Expotech ook preferred supplier en huisinstallateur bij RAI

behalve adequate technische middelen met name

Amsterdam, Jaarbeurs in Utrecht en Breepark in Breda. Als

tijd. Leads die tijdens eerdere edities van een beurs

partner ontwerpt, verhuurt en levert Mansveld Expotech alle

werden gegenereerd, maar ook het gebruik van een

technische voorzieningen op het gebied van licht, beeld,

beurs app voorafgaand aan de beurs kunnen bijvoor-

geluid, energie, rigging én ict voor beurzen, evenementen

beeld veel vertellen over de interesses van de indivi-

en congressen, nationaal en internationaal, in- en outdoor.

duele bezoeker. Welke gegevens bekijkt hij? In welke

Dit doet Mansveld Expotech door het leveren van totaal-

exposanten was hij eerder geïnteresseerd? Welke

concepten, waarbij de focus ligt op veiligheid, innovatie en

gedane suggesties resulteerden in een klik, en welke

duurzaamheid.

niet? Een zelflerend systeem, dat op basis van kunstmatige intelligentie als een soort Expo Tinder met
een krachtig algoritme informatie op maat serveert,
zal nog wel even toekomstmuziek blijven. Toch zijn er
ook nu al stappen in die richting te zetten. Met filters
op een ellenlange exposantenlijst, kunnen bezoekers

Maak kennis met de website

bijvoorbeeld snel hun weg vinden. Door het gebruik
van zo’n filter aan de individuele bezoeker te koppelen, breng je zijn interesses bovendien direct in kaart,

Op www.meetingmagazine.nl vind je altijd het actuele nieuws

en daarmee kun je je communicatie voorafgaand aan

uit de MICE-branche. Heb je zelf iets interessants te melden

en tijdens de beurs gerichter inzetten.

zoals een jubileum, een bijzondere bijeenkomst, een uitbreiding van het team, een nieuw initiatief of een nieuw product
of dienst? Meeting Magazine publiceert dit graag op de website. Persberichten kun je doormailen naar hoofdredacteur
Sofie Fest via sofie@vanmunstermedia.nl.

M E E T I N G M AG A Z I N E . N L

35
<

Ontdek hét event- en
congrescentrum van Assen!

PARKEREN
400

CONGRESSEN EN
EVENEMENTEN
Onze ‘black-box’ (2700 m² biedt
alle ruimte voor een congres (1000
personen), uw unieke evenement
(2500 personen), bedrijfsfeest,
productpresentatie of receptie.
Met ruime parkeergelegenheid en
200 hotelkamers.

• Unieke locatie met all-inclusive mogelijkheid
• Voor elk type zakelijke ontmoeting
• Expert in maatwerk

Een totaalconcept
onder één dak!

CENTRAAL

2700 m2

RANDSTAD

BLACKBOX

ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10
2332 KG Leiden
Nederland
+31 (0)71 53 55 523
info@eccleiden.com
ECCLEIDEN.COM

HOTELKAMERS
200

SNELWEG

www.debontewever.nl/zakelijk

A44

-ABW0641.indd 1

07-08-18 14:17

soesterberg - utrecht
telefoon 0346 351755
w w w. k o n ta k t d e r k o n t i n e n t e n . n l

Conferenties

| Hotel |

Evenementen

Waarom op kantoor blijven als onze wereld zo mooi is!?

M E E T I N G CO LU M N M A R I A N N E K U I PER

KATTEN PIEKEREN NIET
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heb ik als enige destijds alle boeken gelezen die op mijn boekenlijst stonden voor mijn eindexamen. Elk week weer vertrok ik met
stapels boeken uit de bieb, terwijl mijn klasgenoten uittreksels kopieerden en wanhopig
samenvattingen in hun hoofd probeerden te stampen om maar niet te hoeven lezen. De
dag dat ik voor het eerst letters met elkaar kon verbinden staat in mijn geheugen gegrift. Ik
verkeerde in opperste staat van opwinding: ik kon lezen! En nog steeds kan ik geen boekenwinkel voorbijlopen en kan je mij gerust een dag achterlaten in Scheltema aan het Rokin in
Amsterdam.
Naast mijn voorliefde voor nagelbijtende thrillers, tranentrekkers, levensverhalen en biografieën, verslind ik ook managementboeken (waarvan een deel in de zogenaamde categorie
‘zelfhulpboek’ valt met de focus op life & work in balance). Wat steek je ervan op? Ga je anders leven? Waar vind je de weg naar succes? Een ‘bloemlezing’:
In Uitstekend deelt Paul Rulkens de best bewaarde geheimen en technieken waarmee je
als een giraf uit gaat torenen boven de zee van muizen om je heen. Heb je net zoals ik een
bloedhekel aan deze grijze dieren? Aanschaffen dit boek! Op weg naar die high performance kom je met creativiteit een heel eind maar je kunt het niet alleen. Nee, echt niet.
The Postive Leader van Jan Mühlfeit (voormalig chairman Microsoft Europa) leert je hoe je
een topteam samenstelt. Geen makkelijk lees-maar-weg-boek, het is behoorlijk doorbijten.
Even ontspannen dan maar met De wet van Snuf waarin Jos Burgers het principe van ‘wat
je geeft, krijg je terug’ onder de loep neemt. Direct na het lezen van dit boek besloot ik weer
een hond te nemen. Zo’n trouwe lieverd die je altijd, no matter what, vol enthousiasme bij de
voordeur begroet en lekker gek doet. Honden kennen geen schaamte en hebben ook geen
moeite met zich kwetsbaar op te stellen. Evenmin als vissen zich dagelijks afvragen hoe
andere vissen over hen denken en katten niet blijven piekeren over gemaakte fouten in het
verleden. Daarom een must: de boeken van Brené Brown. De kracht van kwetsbaarheid en
Sterker dan ooit lezen makkelijk weg en hebben een hoog ‘oh, ja-gehalte’. Prettige boeken
(vooral voor perfectionisten) die duidelijk maken dat falen en fouten maken onvermijdelijk
is, maar met je gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed in de arena gaan staan een daad
van grote moed is. Go for it! Oftewel: een cursus kwelduivelbestrijding.
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Het boek Overprikkeld bevestigde wat ik lang wist: ik ben hoog sensitief. Ik weet dat er nu
een paar mensen zijn (die stiekem mijn columns lezen) die hun wenkbrauwen optrekken
maar dat deert mij niet omdat ik van Mark Manson De edele kunst van not giving a f*ck geleerd heb toe te passen. Het hoofdstuk waarin de ‘zonnige kant van de dood’ belicht wordt,
is fascinerend. Over de waarde van lijden en jezelf leren overstijgen. In Master your mindset
legt Michael Pilarczyk uit dat succes geen toeval is maar het resultaat van de manier waarop
je denkt. Zijn motto: leef je mooiste leven. Her en der wat zweverig maar dat is eigenlijk best
leuk. Voor een betere balans, zegt men, is mindfulness hét recept. Echter na het lezen van
Mindfulness voor beginners heb ik besloten een beginner te blijven. Door Powervrouwen
besloot ik mijn eigen netwerkgroep, ja, dus Power Vrouwen op te richten. En ten slotte nog
wat aandacht voor Opgeruimd. Ik dacht dat ik dit boek zelf wel had kunnen schrijven. Niet
dus. Zakken vol troep heb ik weggegooid, zó, wat ruimde dat lekker op zeg.
Ten slotte kan ik Uw brein als medicijn iedereen aanraden. Fantastisch! En op mijn nachtkastje ligt het pas aangeschafte boek Perfect slapen in 7 stappen. Vol tips die lijken aan te
slaan en mijn drukke brein tot rust brengen zodat wat ik geleerd heb en mij prikkelt allemaal
kan gaan toepassen…

Marianne Kuiper
Eigenaar Efficient Hotel Partner & Music Meeting Lounge
Intermediair op het gebied van het zoeken en boeken van de perfecte locaties
Meer blogs lezen? www.efficienthotelpartner.nl
Volg mij ook op instagram@marianne.fj.kuiper
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Geduchte concurrent
of tijdelijke hype?

Locatieplatforms zoals Airbnb en HomeAway zijn
inmiddels uitgegroeid tot geduchte concurrenten voor de
hotelbranche. Onlangs breidde Airbnb diens activiteiten uit
met accommodaties voor zakelijke verblijven en experiences
voor groepen. Hoe kijken professionele spelers tegen deze
ontwikkeling aan?

V

ooralsnog is het Nederlandse locatie-aanbod voor
zakelijke doeleinden erg beperkt. Zowel professionele locaties zoals B&B’s als particulieren
bieden woon/werkplekken aan. Maar echte locaties voor
vergaderingen en grote evenementen zijn niet te vinden,
wat doet vermoeden dat Airbnb hiervoor nog geen aanbieders heeft gevonden.
Dat professionale locaties zoals B&B’s op het originele
particulierenplatform Airbnb te vinden zijn, is wel
opmerkelijk. Uit eerder onderzoek van Trouw bleek dat
in 2017 bijna 20% van de via Airbnb verhuurde accom-

modaties in handen is van professionele eigenaars.
Daaruit bleek ook dat het aantal sleutelbedrijven dat het
beheer van de locatie overneemt enorm is gestegen. In
Amsterdam zou het om 25% van de geboekte overnachtingen gaan. Door professionele locaties toe te laten op
het platform, breidt Airbnb het aanbod sterk uit waardoor er een unieke mix van professionele en particuliere
accommodaties ontstaat. Ook vallen kleinere locaties met
lagere marketingbudgetten zoals boetiekhotels wat beter
op tussen het aanbod. Maar hierdoor verliest Airbnb wel
een usp en dreigt het een van de vele online vergelijkingssites te worden. Voordeel is dan wel weer dat je via
dezelfde website restaurants en activiteiten bij je verblijf
kan zoeken.
VERDRINGINGSMARKT

Omdat er verder niet veel informatie te vinden is,
polsten we bij een aantal spelers in de markt wat zij
van dit nieuwe concept vinden. Pieter Aalbers, mede-
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eigenaar van het Muntgebouw in Utrecht,
Mariënhof in Amersfoort en Landgoed
Brakkesteyn in Nijmegen, denkt dat het
nieuwe concept zeker niet onderschat
moet worden. “Locatieland is een verdringingsmarkt geworden. De crisis zorgde
voor prijsdruk en minder bijeenkomsten.
Daarnaast zijn er meer locaties bijgekomen. Steeds meer bedrijven zien ruimtes
als betaalde accommodaties waar je geld
mee kunt verdienen; elke vierkante meter
wordt gebruikt voor de verhuur waardoor
de markt overvol raakt. Hoteliers hebben
destijds de impact van Airbnb onderschat,
mede omdat het nou eenmaal lastig was
om in te schatten in hoeverre dit concept aan zou slaan. Het explosieve succes
bewijst dat de vraag vanuit de markt is
veranderd. Die markt bepaalt nu of je
meedoet. Airbnb for Work zou wel eens
de MICE-markt nogmaals over de kop
kunnen laten gaan.” Innoveren om jezelf
te onderscheiden in de markt is volgens
Aalbers dan ook essentieel voor locatieaanbieders. “Initiatieven zoals Airbnb for
Work stimuleren ons om kritisch naar ons
eigen bedrijf te kijken en onszelf de vraag
te stellen of we klaar zijn om op deze ont-

Wat is Airbnb for Work?
Airbnb for Work biedt particulieren een extra platform om hun locaties aan te bieden
voor zakelijke reizigers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Zo zijn er de accommodaties die geschikt zijn voor zakelijke bijeenkomsten. Hierbij
maakt Airbnb for Work onderscheid tussen locaties voor team meetings (wifi, ruimtes
om op de laptop te werken en ruimte om samen te werken), inspirational spaces (focus op
inrichting en inspirerend design), great for events (locaties voor grotere groepen) en team
retreats. Het gaat met name om lofts, strandhuizen, appartementen en luxe villa’s die in
hun geheel worden verhuurd.
Een selectie van deze accommodaties wordt ook gepromoot bij zakelijke reizigers die in
het buitenland een woon/werkplek zoeken. Expats worden eveneens op de voordelen
van de appartementen en huizen gewezen. Zij kunnen door een tijdelijke woonruimte te
huren, kijken of de buurt bevalt voordat zij hun gezin over laten komen.

wikkeling in te spelen. Wat is hun kracht,
en waar ligt die van ons? Is het noodzakelijk om de processen binnen onze locaties
anders in te richten? Het positieve aan dit
concept zijn de reviews en het aanbod van
bijzondere plekken en ervaringen. Onze
kracht is juist dat we waarde toe kunnen
voegen aan een gespecialiseerd evenement. Professionele locaties bieden kwaliteit en een proactieve houding. Organiseer
je een dergelijk evenement in een Airbnb

for Work-locatie, dan zou je dat alsnog
via bijvoorbeeld een evenementenbureau
moeten inkopen. Daarom denk ik dat de
aangeboden locaties prima in te zetten zijn
als je enkel een vergaderzaal met koffie en
een beamer nodig hebt. Overigens zie ik
voor het Muntgebouw zeker mogelijkheden en zou deze locatie wel eens een aanbieder via het platform kunnen worden.
Daar zijn namelijk enkele ruimtes aanwezig die daar zeer geschikt voor zijn.”
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BROOD MEE?

Marianne Kuiper, eigenaar van Efficient Hotel Partner en
de Music Meeting Lounge, heeft haar twijfels over de meerwaarde van het huren van een particuliere ruimte voor
zakelijke bijeenkomsten. “Er zullen ongetwijfeld accommodaties tussen zitten die prima geschikt zijn voor een
simpele vergadering. Maar toch vraag ik me hoe je dat als
huurder en verhuurder dan precies wilt gaan doen. Er is
namelijk een verschil tussen bij elkaar komen en vergaderen. Bij elkaar komen doe je bij iemand thuis of op de
tennisclub. Bij vergaderen buiten de deur gaat het erom dat
je ontzorgd wordt, en dat de ontvangst, de koffie en thee
en de lunch voor je worden geregeld. Als je via Airbnb
for Work een ruimte boekt, ga je dan in een huiskamer bij
iemand thuis met zestien man achter een laptop zitten?
En wordt de boodschap dan: zelf je brood meenemen?
Betekent dat dan dat je de voorbereidingen en benodigdheden zoals een beamer en een scherm alsnog zelf moet
regelen? Moet de trainer dan een uur eerder komen om zelf

alles klaar te zetten? Dat gaat allemaal van je effectieve vergadertijd af. Wat is dan nog de meerwaarde van vergaderen
buiten de deur? Dan kun je net zo goed binnen het bedrijf
blijven, de bureaus aan elkaar schuiven of in de kantine
gaan zitten. Ik denk dat een andere benaming zoals ‘Airbnb
do it yourself locations’, kan voorkomen dat er een verkeerd
verwachtingspatroon ontstaat.”
Met haar eigen locatie richt Marianne zich op een hoger
segment. “De accommodaties die via dit platform worden
aangeboden, kunnen zonder personeel niet voldoen aan
de eisen die binnen dit segment worden gesteld. Je hebt er
als een locatie een dagtaak aan om het verwachtingspatroon van je gasten te waar te maken. Bovendien heeft onze
ruimte een thema en een eigen identiteit. Daarmee haken
we aan op de groeiende vraag naar bijzondere vergaderruimtes. Het biedt de kans om je bedrijf in de markt te
zetten en boven het enorme aanbod uit te stijgen. Dat lijkt
me voor een accommodatie via Airbnb for Work erg lastig.”
Voor het aanbod aan experiences ziet Kuiper een grotere
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kans van slagen. “Er is zeker vraag naar
bijzondere belevingen. Maar dan is het zaak
om van tevoren duidelijkheid te scheppen
wat een gast precies kan verwachten qua
faciliteiten.”

Experiences via Airbnb for Work
Nieuw zijn de particulieren die een experience bieden. Deze worden gepresenteerd in
de categoriën lessen & workshops, sport, eten & drinken, kunsten, natuur, geschiedenis en entertainment. Airbnb promoot de aanbieders als ‘inspirerende locals die afwijken
van standaard rondleidingen en workshops, door gasten onder te dompelen in de unieke

TE VAAG

Ook Dana Venema, regiomanager NoordHolland/Flevoland van de NVD, krijgt
de vraag voorgelegd wat haar indruk van
Airbnb for Work is. “Een team van collega’s die een training volgen zie ik hier
wel voor open staan, maar aan bijvoorbeeld een Raad van Commissarrissen zou
ik dit concept nog niet kunnen verkopen
omdat er te veel onduidelijkheden zijn. Bij
een kamer via Airbnb moet je bijvoorbeeld
vaak zelf de sleutel afhalen. Ik vraag me af
of Airbnb for Work meer service biedt. Is er

wereld van elke host’. Wanneer je zelf een experience aan wilt melden, stelt het platform
een aantal eisen. Zo moet het om een activiteit gaan (geen dienst) die gasten niet makkelijk zelf online kunnen vinden. De activiteit moet worden begeleid door een ervaren host
waarbij diens unieke perspectief centraal staat. Voor een unieke Airbnb experience valt
er het meest te kiezen in Amsterdam en Rotterdam. In Utrecht, Friesland, Zwolle, regio
Arnhem Nijmegen, Maastricht, Den Haag, Haarlem en Eindhoven is de keuze beperkt.
Andere steden staan (nog) niet vermeld.

iemand om de gasten te ontvangen? Hoe zit
het met eten en drinken? Wie kun je aanspreken wanneer de beamer het niet doet?
Een RvC wil graag ontvangen worden en
duidelijke uitleg hebben over de faciliteiten. Hetzelfde geldt voor het boeken van
een experience. In principe zijn boekers
altijd wel op zoek naar een leuke activiteit,
maar ook hierbij loop je dan tegen praktische zaken aan. Moet je na de vergadering
zelf naar de activiteit toe of komt iemand je
ophalen? Mijn ervaring is toch dat met name
mannen graag aan de hand willen worden
genomen.” Afgezien van het serviceniveau
mist Venema ook een duidelijke garantie
voor de boeker. “Je moet ervan uit kunnen
gaan dat het boekingsproces goed verloopt
en dat de accommodatie de belofte die de
foto’s doen waarmaakt. Die garantie heb je
echt nodig als de locatie onderdeel is van
een zakenreis. Een exclusieve groep locaties
die deze garantie afgeeft, kan uitkomst
bieden. Maar dan zou Airbnb for Work de
functie van intermediair zoals booking.com
op zich moeten nemen. Een ander obstakel
is dat veel van onze leden werken met preferred partners waar zij elk jaar een tender
uitzetten. De contracten lopen via de inkoopafdeling waar met open PO’s wordt gewerkt
en bedragen automatisch worden afgeboekt.
De locaties waar wordt overnacht staan dus
vaak van tevoren vast. Dan is het heel makkelijk en efficiënt om ook die vergadering bij
die locatie te boeken. Airbnb for Work klinkt
mooi en het concept kan zeker werken. Maar
voor nu vind ik het nog te vaag.”
DEELECONOMIE

Koninklijke Horeca Nederland heeft op
zich geen problemen met platforms zoals
Airbnb, HomeAway en de nieuwe zakelijke
tak. “We bewegen nu eenmaal richting een
deeleconomie waarbij bepaalde diensten
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en producten ook door particuliere partijen
worden aangeboden”, stelt Hans van der
Kooij. “Er is een grote groep mensen die
gebruik wil maken van Airbnb. Dit zijn
bezoekers die niet in een hotel willen overnachten en wellicht niet naar Nederland
zouden afreizen.” Van der Kooij pleit echter
wel voor een duidelijke regulering zodat
er een gelijk speelveld wordt gecreëerd
voor alle aanbieders. “Alle deelplatforms,
of het nu gaat om Airbnb, Uber of Foodora,
vormen op wettelijk niveau een grijs gebied
waarvoor nog geen kader is gevormd.
Ondertussen moeten hotels wel aan diverse
eisen voldoen en toeristenbelasting afdragen.” Een registratieplicht zou volgens de
KHN een oplossing kunnen bieden. “In de
gemeente Amsterdam zijn de verhuurders
sinds 1 oktober verplicht om zich te registreren zodat er meer controle mogelijk is.
Ook mogen verhuurders in Amsterdam hun
accommodaties per 1 januari 2019 nog maar
maximaal 30 dagen verhuren. Daarmee
voorkom je echter niet dat aanbieders na
het bereiken van dit maximum hun woning
gewoon via een ander platform aanbieden. Op dit moment onderzoekt de Tweede
Kamer of er een landelijke registratieplicht
kan worden ingevoerd waarbij elke verhuurder een uniek nummer krijgt toegewezen.
Met dit nummer kun je makkelijker controleren of de verhuurders zich aan regels en
verplichte eisen houden. Voor initiatieven
zoals Airbnb for Work is regulering nog lastiger, want in feite kun je overal vergaderen.
Alles wat je aan maaltijden en dranken aanbiedt moet echter wel aan de regels voldoen.
En waneer je grote groepen wilt hosten, heb
je vergunningen en diploma’s nodig zoals
Sociale Hygiëne. Een horecaondernemer
investeert daar veel geld in en draagt btw en
omzetbelasting af.”
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Culinaire parel
aan de Linge
Het pand van Herberg De Zoelensche Brug lijkt rechtstreeks
afkomstig te zijn van een ansichtkaart. Gelegen aan
het kabbelende water van de Linge en omringd door
eeuwenoude bomen, biedt het voormalig tolhuis onderdak
aan het restaurant. Eenmaal binnen zijn er tal van kleinere
vertrekken, die ook voor zakelijke bijeenkomsten ingezet
kunnen worden. Meeting Magazine schoof aan tafel.

Zakelijke bijeenkomsten bij
Herberg De Zoelensche Brug
De prachtige omgeving, de historische sfeervolle
herberg en de bijzondere keuken maken Herberg De
Zoelensche Brug tot de ideale locatie voor een ontspannen zakenlunch- of diner, een inspirerende
workshop of vergadering en een onvergetelijk relatie
evenement of personeelsfeest. Dit kan zeven dagen

H

et pand is prachtig gerestaureerd waarbij authentieke details als balken plafonds en lambriseringen bewaard zijn gebleven. Het restaurant zelf oogt warm en knus. Eigenaren Jeffrey en Cindy
Schoeman zijn geen onbekenden in de culinaire wereld,
eerder zwaaiden zij de scepter over Korianders in Rhenen, dat bekend stond om zijn gedurfde smaken. Wanneer we de menukaart bestuderen ontdekken we dat ook
hier het beste van de Europese keuken met invloeden
uit de Aziatische eetcultuur worden gecombineerd. De
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per week.
De faciliteiten:
* Gratis wifi
* Gratis parkeren
* Diverse aparte ruimtes bieden mogelijkheden voor
groepen van 8 tot 200 personen
* Als het weer het toelaat, zijn ook een deel van het terras en de boomgaard beschikbaar voor bijvoorbeeld
een lunch of barbecue buiten
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Kerst bij Herberg
De Zoelensche Brug
Op 24,25 en 26 december is Herberg
De Zoelensche Brug geopend en wordt
een zesgangen kerstmenu geserveerd.
Ook voor zakelijke gezelschappen en

kende wijnen. Bij iedere gang wordt met
veel passie de keuzes voor de geschonken
wijnen toegelicht. Aan aandacht hebben
de gasten hier geen gebrek. De bediening
is niet opdringerig, maar attent en betrokken. Hier vind je nog oprechte gastvrijheid.

gemaakt worden. Een oudjaarsfeest
of een nieuwjaarsreceptie behoren
tevens tot de mogelijkheden.

VERFIJNDE SMAAK

voorliefde voor Aziatische kruiden is bij
Jeffrey ontstaan toen hij samen met Cindy
door landen reisde als Laos, Cambodja en
Thailand. In veel gerechten zijn dan ook
kruiden afkomstig uit deze landen terug
te vinden.

We starten ons diner met verschillende
structuren van mais, krokante polenta met
tandoori kruiden, koriander olie, avocado en mierikswortelmelk. Een gerecht
waarbij je smaakpapillen direct op scherp
staan. We continueren ons diner met licht
gebrande gamba, zoetzure venkel met
sinaasappel en dragon, gele curry schuim
en gepofte rijst. Dit gerecht kan ons bekoren vanwege de zeer verfijnde smaak.
Tussen de gangen door nemen we nog
even de uitgebreide wijnkaart door,
waarbij overduidelijk wordt dat de sommelier naast de bekende klassiekers ook
graag uitstapjes maakt naar meer onbe-
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groepen kan een arrangement op maat

OOSTERS JASJE

Ons gastronomische avontuur gaat verder
met hertenmedaillons in five spices rub,
zoetzure rode kool, aardpeer, hete bliksem
en vlierbessenjus. Een geslaagde combinatie van een klassiek gerecht in een Oosters
jasje. De tarte tatin van appel, miso karamel, crumble, biet, hoisin en yoghurtijs is
een waardige afsluiter.
Wanneer we op de terugweg naar huis
onze avond bij Herberg de Zoelensche
Brug evalueren komen we tot de conclusie
dat het sympathieke team van dit restaurant de accenten zo weet neer te leggen,
dat je echt een avondje uit bent. Hier beleef
je een bijzondere avond die je nog lang
bijblijft.
www.zoelenschebrug.nl

Amsterdome, Nederlands eerste circulaire evenementenlocatie
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Avantgarde met historie
Het aanzien oogt al imposant, maar het verhaal erachter is zo
mogelijk nog gaver: Amsterdam verwelkomt een futuristisch
gebouw met een bijzondere historie in de regio, dat als eerste
circulaire evenementenlocatie van Nederland in gebruik wordt
genomen. Een spectaculaire koepel van 1.100 aluminium
panelen op slechts vijf pilaren vormt het Amsterdome.

95 PROCENT BEHOUDEN

Tekst Aart van der Haagen

H

telt Timo Kruft, die het gebouw vanaf nu in een nieuwe
toepassing en onder de nieuwe naam Amsterdome exploiteert. “In 2003 groeide het Nationaal Luchtvaart Museum
uit zijn jasje en verhuisde het naar Lelystad, waarna de
koepel werd afgebroken en opgeslagen in 29 containers.”

et Amsterdome heeft een bijzondere geschiedenis. In 1971 opende aan de rand van Schiphol het
Nationaal Luchtvaart Museum zijn deuren. Het
nam zijn intrek in een avantgardistisch gebouw naar een
concept van de Amerikaanse architect Richard Buckminster Fuller, die vier jaar eerder met zijn geodetische koepel
de sterkst mogelijke ruimtelijke constructievorm lanceerde. Zijn Nederlandse collega E.A. Riphagen vertaalde deze
naar een aluminium uitvoering, die zijn toepassing vond
op vijf locaties, met het Aviodome op Schiphol als eerste
en grootste. “Het kent een hoogte van 24 meter, een spanwijdte van zestig meter en bevat tweemaal 1.100 panelen
die met elkaar een zelfdragende constructie vormen”, ver-

De Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeer kocht de
delen van wat als één van de eerste prefab-bouwwerken
van ons land gold, maar gaf er geen bestemming aan en
zette ze zeven jaar later te koop. Getipt via een kennis zag
ontwikkelaar Kruft er een pracht van een evenementenlocatie in, niet alleen vanwege het inspirerende karakter,
maar ook omdat het een schoolvoorbeeld vormt van circulair bouwen. “Dat principe bestaat uit vijf ringen, waarvan wij met het Amsterdome op de tweede en de derde
zitten: opknappen en het gebruiken voor een andere
toepassing. Vanuit dat perspectief mag je best stellen dat
de bedenker van het Aviodome een halve eeuw geleden
zeer vooruitstrevend was, zonder het zelf te beseffen en
los van het futuristische ontwerp. Wij behouden 95 procent van het oorspronkelijke gebouw, alleen hebben we
het metselwerk onder de koepel vervangen door glazen
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panelen. Overigens moesten we de koepel
en de staalconstructie eronder behoorlijk
opknappen. Het werd destijds zonder perspectief afgebroken, aangezien er zich toen
niet direct een koper aandiende. Gelukkig
beschikten we over de originele constructietekeningen.”
GASLOOS

Het circulaire principe komt ook tot uiting
in het dagelijks gebruik van het nieuwe
Amsterdome, dat 30 november opengaat
als evenementenlocatie voor groepen
van 200 tot 1.000 personen. Kruft: “We
werken met een warmte-koudeopslag
voor de klimaatbeheersing en in de winter
springt de stadsverwarming eventueel bij,
waardoor we het gebouw gasloos kunnen
houden. Op de berging ligt 300 vierkante
meter aan zonnepanelen. De EPC-waarde
bedraagt 0,98, mede dankzij een tijdens de
herbouw aangebrachte isolatielaag tussen
de binnen- en buitenkoepel, die overigens
voor een fantastische akoestiek zorgt.
Het geluid kan niet ‘pingpongen’, zogezegd; het dak heeft namelijk geen gladde
structuur. Verder zijn allerlei materialen
hergebruikt, zoals de vloer van 75 procent
granulaat, de met leds gevulde downlights
uit het station van Brussel, de puien en de
toiletpotten uit het voormalige belastingkantoor in Hoofddorp. Overal vind je
gerecycled hout en de stoelen zijn gemaakt
van kunststof uit oude koelkasten.”

TOT DUIZEND PERSONEN

In Amsterdam Sloterdijk vond de
exploitant een perfecte locatie om het
Amsterdome te laten herrijzen. “Dit
gebied is volop in ontwikkeling en bood
ruimte om de accommodatie perfect tot
haar recht te laten komen, zonder dat zij
wordt ingeklemd door andere gebouwen.
De snelweg A5, het NS-station en Schiphol
liggen in de nabijheid en gasten kunnen - ongewoon voor Amsterdam - gratis
parkeren.” Inwendig bevat de koepel een
enorme ‘doos’, met daarin zestien flexibel
in te delen ruimtes en een plenaire zaal
van 850 vierkante meter, geschikt voor
gezelschappen tot duizend personen. De

zwarte wanden doen de aandacht vanzelf
richten op het zeventien meter brede,
gecurvede beeldscherm. Aanwezigheid
van de nieuwste audiovisuele technieken spreekt voor zich. Boven op de binnenbouw, twaalf meter vanaf de grond
gerekend, bevindt zich een open ruimte
waar de koepel zich op imposante wijze
over de bezoekers uitstrekt. “Geloof maar
dat dat een wow-effect creëert”, stelt Kruft.
“Daarnaast: hoe mooi is het dat we een
historisch gebouw zo’n duurzame nieuwe
bestemming hebben kunnen geven?”
www.amsterdome.nl
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Postillion Hotel
Amsterdam geopend
Postillion Hotel Amsterdam is begin november geopend en introduceert spraakgestuurde
technologie in de hotelkamers. Gasten kunnen
hiermee onder meer de gordijnen, het licht en de
televisie met stemgeluid bedienen. Innovatie en
comfort staan centraal in de nieuwe vestiging, zo
werkt het hotel van negentien verdiepingen volledig cashloos en is er voor de zakelijke reiziger
een breed scala aan vergader- en congresfaciliteiten. In het najaar van 2016 breidde Postillion
Hotels in een eerste fase uit naar Amsterdam
met de opening van het Convention Centre op
het terrein van de Kauwgomballenfabriek. Met
de opening van het hotel, tegenover de congreslocatie, is de laatste fase van deze uitbreiding
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EventGoodies lanceert nieuwe
website in magazine-stijl

afgerond. Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur

Na vier jaar kiest EventGoodies voor een nieuwe website waarbij zakelijke eventplan-

Postillion Hotels Nederland: “Met de voltooi-

ners sneller kunnen scannen om de juiste goodies voor hun evenement te vinden.

ing van deze vestiging breidt Postillion Hotels

In tegenstelling tot de oude website, kun je nu ook op desktop sneller en eenvoudi-

de MICE-capaciteiten uit tot een totaalcapaciteit

ger door alle inspiratieblogs heen scannen. De grootste verandering is de homepage

van wel 2.000 personen. De toevoeging van de

die nu als een magazine is vormgegeven. Daarnaast vinden lezers op de homepage

spraakgestuurde technologie in deze vestiging

elke maand zes blogs rondom een bepaald thema. Deze maand staat het in het teken

geeft Postillion Hotels een onderscheidende

van de feestdagen. Oprichtster Samira Salman merkte dat oudere blogs nog steeds

positie in de hotel- en congresmarkt. Hiermee

goed gelezen worden. Met zo’n 500 blogs in het archief is het belangrijk dat lezers

verwezenlijken wij het doel steeds vooruitstre-

snel kunnen vinden wat ze zoeken. “Ik wilde om twee redenen een nieuwe website.

vend te zijn en onze gasten te voorzien van opti-

Enerzijds om snel een overzicht te bieden door de homepage om te bouwen naar een

maal gemak.” Op dit moment zijn twee hotelka-

magazine-stijl. Daarnaast moesten de zoekresultaten op desktop beter getoond wor-

mers spraakgestuurd, in het voorjaar van 2019

den. Waar je voorheen maar één blog op je scherm zag bij het zoeken, zie je er nu zes.

zijn alle 252 hotelkamers voorzien van deze

Deze aanpassingen zijn overigens ook voor leveranciers een groot voordeel, want

technologie. Het hotel beschikt over een fitness-

hun product of dienst waar we misschien al twee jaar geleden over hebben geschre-

center, een bar op het dakterras van de eerste ver-

ven, komt nu vaker in het zicht bij hun doelgroep”, vertelt Samira. EventGoodies gaat

dieping en twee horecavoorzieningen – barbe-

ook werken aan de optimalisatie van de zoekfunctionaliteiten op de website. Het

cuerestaurant Cooper & Cecile voor diner en de

moet hét startpunt worden voor zakelijke eventplanners om snel inspiratie te vinden

Amsterdamse Deli inspired by Sal Meyer voor een

voor gave producten, entertainment, aankleding en tips. www.eventgoodies.nl

take-away lunch. postillionhotels.com

Convention Bureau Event Park Amsterdam officieel gelanceerd
Begin november is het Convention Bureau Event Park Amsterdam officieel gelanceerd in restaurant Bij Qunis in Lijnden. Wethouder Adam Elzakalai, van
Economische Zaken en Citymarketing, heeft de eerste symbolische plaquette overhandigd aan Floris Licht, een van de initiatiefnemers en voorzitter van
het Convention Bureau. Het bureau is opgericht om gemeente Haarlemmermeer als unieke regio voor de planning en organisatie van (inter)nationale meetings, incentives, congressen, beurzen en andere evenementen te promoten. Bij de start telt het platform al 27 aangesloten partners. De overhandigde plaquette wordt bij de deelnemende partners op 1.50 meter boven de grond geplaatst. De bijbehorende modern vormgegeven golf wordt bevestigd op nul NAP,
het niveau van het Nieuw Amsterdams Peil. Op deze wijze wordt gevisualiseerd hoeveel meter men op de betreffende plek onder zeeniveau staat. Floris Licht
noemt het ontstaan van het platform een logische stap: “Haarlemmermeer is in vergelijking met het overvolle Amsterdam een stuk beter beschikbaar, bereikbaar én betaalbaar, gelijk aan de pay-off van Event Park Amsterdam. Door de handen ineen te slaan is er een krachtig platform ontstaan waarmee met vereende krachten een heldere boodschap aan de meetingmarkt kan worden afgegeven. Dat alles komt samen op het moderne platform, waar voor potentiële
opdrachtgevers een zeer uitgebreid aanbod te vinden is aan grote, professionele partijen in de regio.” Het Convention Bureau streeft ernaar om de komende
jaren verder uit te groeien tot een sterk, onafhankelijk orgaan met een gerespecteerde nationale én internationale naam als professionele en betrouwbare
congres- en meetingpartner. Convention Bureau Event Park Amsterdam heeft als doel de mogelijkheden voor congressen en events in Haarlemmermeer helder in kaart te brengen middels strategische samenwerkingen die geëtaleerd en te boeken zijn via een online platform. Het Convention Bureau is onafhankelijk adviseur en helpt prospects bij hun zoektocht naar één of meerdere geschikte in Haarlemmermeer gevestigde hotels, meeting locaties en/of leveranciers
en ondersteunt zo gewenst ook bij de eerste fase van planning en organisatie van een congres of evenement. De organisatie zal actief beurzen en evenementen bezoeken en organiseren om daarmee haar doelgroep ook persoonlijk in het hart te raken en te triggeren congressen en events in de toekomst in
Haarlemmermeer onder te brengen. www.eventparkamsterdam.com.
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MEETING GOODIES

Foto Clickshots

Foto Clickshots

GOODIES

EEN GOODIEBAG BUFFET

Dit heb ik hier weleens eerder gedeeld: je kunt hetzelfde
idee toepassen met de gebruikelijke goodiebagspulletjes. Alleen leg je het in dit geval allemaal op een tafel:
vandaar de naam Goodiebag Buffet. Het voordeel van dit
idee is dat bezoekers alleen pakken waar ze interesse in
hebben en het niet regelrecht in de prullenbak belandt.
Alles wat overblijft kan terug naar de sponsor. Dit
idee komt van de organisator van de eerder genoemde
Locatietour.

Welke toffe goodies kun je inzetten voor
je evenement en hoe zet je dit dan slim in?
Samira Salman van EventGoodies selecteert
voor Meeting Magazine een goodie en een
toepassing hiervoor. Meer locaties, gadgets,
entertainment, bijzondere catering en tips
zijn te vinden op eventgoodies.nl.

EEN GOODIEKAMER

Bij het 35-jarig jubileum bij Aristo gingen ze een stapje
verder. Daar kregen de aanwezigen muntjes waarmee je
zelf een cadeautje kon uitzoeken in een ‘goodie-kamer’
dat een soort winkeltje leek. Geen rommeltjes vol logo’s,
maar echte cadeautjes!

GOODIEBAGS EN ALTERNATIEVEN

Goodiebags blijven een belangrijk onderdeel van een
evenement. Het valt me op dat mensen steeds creatiever
worden om iets te verzinnen waar hun bezoekers écht
blij van worden. Dit keer deel ik dan ook drie alternatieven voor de goodiebag.
EEN GOODIEBAG MET HAPJES

Tijdens de Locatietour van 8 oktober kregen we ’s middags bij Kasteel de Haar een goodiebag. Niet vol flyers en
giveaways, maar een leeg tasje. Deze mochten we tijdens
de rondleiding zelf vullen met hapjes voor de high tea
die na de rondleiding volgde. Een idee wat je ook op
andere manier kan inzetten. Bijvoorbeeld als lunchtasje
voor onderweg of voor een picknick. Dat scheelt ook
personeel!

Foto Clickshots
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Workshop Interaction Design van Dagvoorzitter.nl
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“Als de deelnemers
centraal staan, verandert
er echts iets in de zaal”
We kennen het allemaal wel: een congres waarbij de ene na
de andere spreker zijn of haar verhaal doet. Aan het eind
van de dag heb je zoveel gehoord dat je niet eens meer weet
wie wat heeft verteld. Wil je een bijeenkomst of congres
effectiever maken? Volg dan de workshop Interaction
Design van Dagvoorzitter.nl.
Tekst Daphne Doemges-Engelen

D

e meeste congressen worden gevuld met sprekers die een verhaal vertellen en daarna vragen
uit het publiek behandelen. Zonde, stelt Jan-Jaap
In der Maur van Dagvoorzitter.nl. “Dit is niet alleen heel
saai, maar het is ook bewezen ineffectief. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben immers aangetoond
dat passief luisteren naar een verhaal geen goede manier
is om iets nieuws te leren.”
KLEINE AANPASSINGEN, GROOTS EFFECT

Dat kan ook anders, weten In der Maur en zijn collega
Hans Etman. Ze zijn samen eigenaar van Dagvoorzitter.

nl en het internationale bureau Masters in Moderation
en beiden geroutineerd in het ontwerpen en leiden van
bijeenkomsten die bekend staan om hun dynamiek en
interactie. “Er zijn talloze manieren om het programma
van een congres of bijeenkomst leuker en effectiever in
te vullen.”
De heren besloten hun kennis en expertise te bundelen
in de workshop Interaction Design. “We laten zien dat
je in beginsel met kleine aanpassingen, die nauwelijks
tijd en geld kosten, een groots effect bereikt. Laat het
publiek bijvoorbeeld voorafgaand aan een spreker de
drie belangrijkste problemen waar ze mee worstelen
opschrijven; ze zullen vervolgens gerichter luisteren;
je helpt mensen focussen en filteren. Of gebruik een
werkvorm waarbij de gespreksleider tussen de sprekers
door een minuut gebruikt om een interactie tussen de
zaal en de sprekers op gang te brengen. In plaats van een
standaard Q&A na een presentatie kun je er ook een quiz
of paneldiscussie van maken, of laat sprekers een casestudy doen. Uit ervaring weten wij: als de deelnemers
centraal staan in plaats van de spreker, verandert er echt
iets in een zaal!”
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Hans Etman

Meer informatie
De volgende workshop Interaction Design vindt op 19 december plaats op
Landgoed Kraaybekerhof in Driebergen van 9.00 tot 17.00 uur. Er wordt
gewerkt in groepen van maximaal vijftien personen per trainer.Bij voldoende
deelnemers is het ook mogelijk om deze workshop in-company te volgen. De
training kost € 595,- (ex BTW). Voor zzp’ers is het tarief € 395,-. Lunch, koffie,
thee en koekjes zijn inbegrepen. Voor reserveren en vragen:
info@dagvoorzitter.nl of bel: +316 46113994 (Jan-Jaap) & +316 55362275 (Hans)
www.workshopinteractiondesign.nl
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Jan-Jaap In der Maur

VOL ENERGIE IETS NIEUWS LEREN

In de workshop gaan de deelnemers bij
voorkeur aan de slag met een voor hen
actueel project. “Zo gaan mensen naar
huis met zaken die ze direct kunnen toepassen in de praktijk. We geven handreikingen hoe een congres of bijeenkomst
idealiter kan zijn, maar kijken ook naar
wat praktisch haalbaar is in de praktijk.”
In der Maur brengt zijn gepassioneerde
overtuiging - dat we af moeten van het
automatisme om alleen maar sprekers op
een podium te zetten - graag over aan de
deelnemers aan de workshop. “De workshop wordt bezocht door mensen die het
graag anders willen doen. Ze leren van
ons, maar ook van elkaar. We streven allemaal naar een congres waar mensen vol
energie iets nieuws leren, verrast worden,

met elkaar in gesprek gaan. Het neemt
niet weg dat je sprekers ook open moeten
staan voor de minder traditionele mogelijkheden: ze worden immers ingehuurd
om waarde toe te voegen aan een programma, niet om de makkelijkste weg te
kiezen! Als ze deze stap durven te zetten,
zullen ze zien dat een andere werkvorm
vaak leuker is en de informatie beter bij
het publiek beklijft. Met meer interactie,
afwisseling en verbinding wordt het voor
iedereen beter: opdrachtgever, dagvoorzitter, sprekers, sponsoren en natuurlijk: de
deelnemers!”
WAARDEVOLLER

In der Maur pleit ervoor om af te stappen
van het woord ‘spreker’. “Over de grens
wordt vaak gesproken van een ‘content
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provider’. Je kunt ook denken aan termen
als inhoudsdeskundige, goeroe of coach…
Op zich maakt het niet uit, maar waar het
mij om gaat: als je iemand spreker noemt,
ga je er automatisch vanuit dat deze persoon gaat spreken; zijn of haar rol is dan al
vastgelegd. Wij zeggen juist: zet de deelnemers centraal, niet de sprekers. Een goede
bijeenkomst is afwisselend; in werkvorm
en zaalopstelling. In een goed programma
zit inhoudelijke samenhang: vraag je bij
iedere stap die je ontwerpt daarom af:
waarom? Feit is dat je door interactie in het
programma bijeenkomsten actiever, maar
ook waardevoller maakt. Je helpt sprekers
hun boodschap beter over te brengen; en
daar draait het uiteindelijk om!”

m

Prachtig uitzicht voor een inspirerend inzicht

Ontdek hét event- en
congrescentrum van Assen!
• Unieke locatie met all-inclusive mogelijkheid
• Voor elk type zakelijke ontmoeting
• Expert in maatwerk

Verscholen in het bos in Bennekom ligt landgoed de Born,
dat stamt uit de jaren dertig. Het is een plek waar zakelijk
Nederland knopen kan doorhakken, aan teambuilding
kan doen of een heisessie kan houden. Een plek waar
gasten zich welkom voelen en waar zij graag weer
terugkomen.
hermondelocatie.nl | 0318 - 860 213
Bornweg 12b, Bennekom

www.debontewever.nl/zakelijk
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Succes start bij
een goed ontwerp!
Succesvol evenementen organiseren blijft een uitdaging, want zoveel mensen zoveel wensen. Hoe kun je nu het beste aansluiting vinden bij de betrokken partijen? Want je wilt graag dat iedereen na het event vol lof is en dat
men met een gerust hart zegt “het was de investering meer dan waard!”. Dat
is wat we willen. Toch?
“Hoe dan?”, is de logische verdiepingsvraag. Velen van ons roepen iets in de
trant van: doelgroepen, doelstellingen en deze laten matchen. En daar gaat
het mis want een event heeft geen doelstelling, het is immers geen zelfdenkend fenomeen. Een event is een middel en stakeholders in dat event hebben
doelstellingen.
Soms is je ‘stakeholderlandschap’ eenvoudig en soms ongelooflijk complex.
Het mag duidelijk zijn dat wanneer je met een groot aantal stakeholders te
maken krijgt, het realiseren van doelstellingen navenant ingewikkeld wordt.
Alleen daarom al ben ik zo ongelooflijk getriggerd door het Event Design
Canvas.
Het begint precies daar waar velen van ons vaak te gemakkelijk overheen
stappen. De klant beschrijft kort de doelgroep en kijkt wat hij en deze doelgroep met het event willen bereiken en gaat vervolgens over tot de orde van
de dag. De klant vindt het al heel wat als ze rekening houden met extra theekopjes om 4 uur (want doelgroep: vooral vrouwen) of ze willen inspiratie dus
we huren een ‘inspirational speaker’. Dát is dus niet genoeg.
Pas als je met elkaar alle belangrijke stakeholders goed hebt doorgrond en
vastgesteld is wat de wensen zijn - de eisen, kosten, opbrengsten, verwachtingen en ga zo maar - dan kun je de eerste stappen zetten richting het ontwerp van de bijeenkomst. Met al die aspecten die zorgvuldig zijn bekeken en
vastgesteld kun je een aantal ideeën uitwerken die gaandeweg zijn ontstaan
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en langzaam toegroeien naar het event waarin alles samenkomt. Met het

<

canvas terzijde heb je een checklist om te kijken of je aan al deze ontwerpprincipes hebt voldaan.
Dit proces zorgt er niet alleen voor dat alle neuzen één kant op staan, het
geeft de betrokkenen richting en houvast zodat je tijdens het organiseren
veel duidelijker en sneller op alle niveaus kunt aansturen. De tijd die je vooraf dus lijkt te verliezen, haal je net zo gemakkelijk weer in. Omdat iedereen
wel iets in het uiteindelijke event herkent, zich gehoord voelt en doelstellingen heeft bereikt, zullen mensen enthousiaster naar huis gaan en het event
positief beoordelen!
Oh ja, zou ik bijna vergeten. Een geweldige bijkomstigheid is dat het ongelooflijk leuk is om met het EDC bezig te zijn, het geeft energie en het zorgt
voor inspiratie in het hele team. Een enorm belangrijk aspect in ons vakgebied waar goede samenwerking ook een sleutel tot succes is. Nee, ik heb
geen aandelen. Nee, ik ontvang ook geen commissie en ja, ik gebruik de methodologie vaker en vaker. Nog even en ik ben zelfs Certified Event Designer,
althans dat hoop ik dan toch!

Ingrid Rip
Eigenaar van RREM, hét bureau voor training, coaching en projecten
binnen de congresmarkt sinds 2003.
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Met de zaak op
het juiste spoor!
Ontdek de veelzijdigheid van het Spoorwegmuseum, een museum van
wereldformaat in het hart van Utrecht. Een museum dat een spannend,
afwisselend en avontuurlijk dagje uit biedt aan honderdduizenden
bezoekers per jaar. Het Spoorwegmuseum is tevens een inspirerende locatie
voor al uw zakelijke bijeenkomsten. Voor uw gasten is een bezoek aan het
Spoorwegmuseum een feestje op zich!

Checklist
• Centraal gelegen in het midden van
het land
•2
 00 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Met de pendeltrein naar het
museum en stap uit op het station
midden in het museum
• Unieke zalen met elk een andere sfeer
• Meer dan 15 subzalen
• Geschikt voor 5 tot 3.000 gasten
• Exclusief af te huren
• Extra beleving door het bezoek aan
unieke attracties, tentoonstellingen

V

an majestueuze Koninklijke
wachtkamers tot industriële
ruimtes tussen de indrukwekkende stoomlocomotieven, het Spoorwegmuseum heeft het allemaal. Tijdens
openingstijden kunt u al een congres organiseren tot 400 personen met verschillende subzalen. Buiten openingstijden
en op maandagen kan dit zelfs tot 3.000
gasten. Een groot pluspunt van deze vele
verschillende ruimtes is de mogelijkheid om na een grote plenaire sessie, met

en exposities tijdens uw evenement

kleinere groepjes door het museum verspreid workshops te doen.
De museale omgeving en prachtige treinen
geven uw bijeenkomst of evenement altijd
een extra beleving. Daarmee biedt het
Spoorwegmuseum uw gasten een leuke,
enthousiasmerende plek voor een bijzondere dag. Het museum is centraal gelegen
in hartje Utrecht met 200 parkeerplaatsen
voor de deur, de trein stopt tijdens openingsuren midden in het museum.
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Met de hele zaak op een ander spoor? Het
Spoorwegmuseum neemt u graag mee op
reis! Er is van alles mogelijk, van vergaderingen voor 20 personen tot grote bedrijfsfeesten voor groepen tot 3.000 personen.
Mail om vrijblijvend een kijkje te nemen:
sales@spoorwegmuseum.nl.
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Spoorwegmuseum goes Winter Station

Dé magische
winterlocatie voor uw
eindejaarafsluiting
Het Spoorwegmuseum is als veelzijdige eventlocatie, en grootste
publiekstrekker van Utrecht, één van de bekendste museum-parels van ons
land. Een industriële locatie waar oude treinen en historische wachtkamers
worden afgewisseld met moderne vergaderfaciliteiten en VR attracties.
De 16 ruimtes voor zakelijke evenementen bieden een diversiteit aan
mogelijkheden. Van vergaderen in een dubbeldekker, dineren tussen de
treinen, een sessie in de theaterzaal of het oude opleidingsinstituut van de
NS. Kortom, een locatie met cachet en een bijzondere sfeer.

V

anaf half december doet het
Spoorwegmuseum daar nog een
schepje bovenop met het streekbierfestival en de opening van Winter
Station. Fonkelende lampjes, kerstdecoratie en een antieke carrousel. Een
sprookjesachtige winterlocatie met een

eigen schaatsbaan rondom een historische stoomlocomotief, diverse activiteiten en grote kampvuren waar je zelf
marshmallows kunt roosteren. Winter
Station is toegankelijk voor publiek maar
ook exclusief beschikbaar voor bedrijven. Een uniek moment in het jaar om
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samen met collega’s of relaties het glas te
heffen tijdens een sfeervolle eindejaarafsluiting, nieuwjaarsborrel, personeelsfeest of magisch kerstfestival.
Meer weten over de zakelijke mogelijkheden bij het Spoorwegmuseum tijdens
Winterstation? Kom dan eens langs. Wij
zorgen voor warme chocolademelk of
een kopje koffie. Neem hiervoor contact
op met Kim Wielens of Walter Dawson
via sales@spoorwegmuseum.nl.
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Congress by design over VGF

“Meerwaarde
in bidfase en
geruststellend”
Nederland profileert zich in de internationale
congresbranche met zijn organisatietalent en
veelzijdigheid, maar heeft volgens Congress by design
nog een ander streepje voor: de beschikbaarheid van het
Voorfinancierings- & Garantiefonds, kortweg VGF. Deze
PCO ziet het niet alleen als een vorm van zekerheid, maar
ook als een aantrekkelijk element in een bidfase.
Tekst Aart van der Haagen
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C

ongress by design, gevestigd in Harmelen,
richt zich met een team van veertien medewerkers op het organiseren van voornamelijk internationale associatiecongressen in Nederland en daarbuiten, voor universiteiten, overheid,
kennisinstituten en andere sectoren. Dat gebeurt
volgens een fullservice-formule, zo legt projectmanager Maureen de Graauw uit. “De inhoudelijke
invulling ligt bij de opdrachtgever, de rest van het
traject regelen wij van A tot Z, met een persoonlijke
benadering en een no-nonsensementaliteit. We zijn
vaak al in de bidfase betrokken. Niet alleen wetenschappelijke aspecten - zoals nieuwe ontwikkelingen - spelen een rol bij het binnenhalen van een bid,
maar ook het draagvlak van partners die zich willen aansluiten, geschiktheid en beschikbaarheid van
locaties en de medewerking van steden via onder
meer subsidieregelingen. Zo onderhouden wij partnerships met Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Leiden, evenals met het NBTC. Een ander pluspunt in
zo’n internationaal bidproces is het feit dat Neder-
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land een unieke rugdekking kent in de vorm van het Voorfinancierings- & Garantiefonds, een regeling die je bij mijn
weten in geen enkel ander land terugvindt. Het vergroot
zeker de kansen om het congres binnen te halen, iets dat
zowel wij als onze opdrachtgevers natuurlijk waarderen.”

Over VGF
Het VGF oftewel Voorfinancierings- & Garantiefonds
behelst twee componenten, zoals de naam al impliceert. “Allereerst een volledig kosteloze, dus rentevrije
voorfinanciering tot een maximum van 90.000 euro,

ASSOCIATIECONGRESSEN

waarbij de hoogte van het bedrag afhangt van onder

Het VGF vormt vooral een uitkomst voor verenigingen
en stichtingen die associatiecongressen organiseren en
zelf geen fonds hebben om de kosten in de aanloopfase te
betalen of reserves om een verlies op te vangen, zo geeft de
projectmanager van Congress by design aan. “Zo’n comité
start vaak zonder of met een klein budget en moet in een
vroeg stadium aanbetalingen doen, terwijl sponsorgelden,
eventuele subsidies van gemeenten en deelnemersbijdragen pas veel later - vaak wel een jaar of langer - binnenrollen. Dankzij voorfinanciering valt deze periode veilig te
overbruggen, feitelijk zonder nadelen, aangezien het een
renteloze lening betreft. Slechts weinig partijen geven aan
dat het wat hen betreft niet hoeft. Sowieso adviseren wij
onze opdrachtgevers om hoe dan ook gebruik te maken
van de garantstellingsregeling binnen het VGF, die tegen
een lage premie heel veel zekerheid biedt als vangnet bij
een tegenvallend aantal deelnemers. Veel organisaties van
associatiecongressen, die vaak eenmalig als stichting in het
leven worden geroepen, beschikken niet over het financiële draagvlak om daarvoor een potje achter de hand te
houden.”
BIJSTUREN

Volgens De Graauw heeft geen van de opdrachtgevers
van Congress by design tot op heden een beroep hoeven
te doen op de garantstellingsregeling, wat een goed teken
mag heten. “Wij zitten er als PCO natuurlijk bovenop om
een congres in alle opzichten te doen slagen, dat vormt
onze core business. Samen met de opdrachtgever stellen we
een zorgvuldige begroting met een liquiditeitsoverzicht op,

meer de begroting, het type congres en ervaringscijfers”, vertelt Paul Gruijthuijsen, die de marketing voor
VGF verzorgt. “Terugbetaling geschiedt na het binnenhalen van inkomsten, maar voor het evenement
begint. Daarnaast is er een garantstellingsregeling
voor verliezen door plotseling tegenvallende deelnemersaantallen, ongeacht de oorzaak daarvan, zodat
het congres gewoon doorgang kan vinden. Hiervoor
betaalt de organisator een premie van 2,5 procent van
het bedrag waarvoor VGF garant staat.”
www.vgfholland.nl

waarin we onze ruime ervaring uit het verleden meenemen. Niet alle elementen laten zich voorspellen; de omvang
van de sponsorgelden en deelnemersbijdragen blijkt
immers pas in een later stadium. Wanneer de datum van
het congres nadert en de financiële dekking achterloopt
bij de verwachtingen van tevoren, liggen er in de meeste
gevallen nog mogelijkheden genoeg om bij te sturen en de
schade te beperken, zoals snijden in de kosten of het anders
inrichten van bepaalde activiteiten. Hoe we dat aanpakken, dat bepalen we in nauw overleg met het comité dat het
congres initieert. Mocht ondanks die inspanningen toch
een tekort ontstaan, dan vormt het een heel geruststellende
gedachte dat de organisator kan terugvallen op de garantstellingsregeling. Wij merken dat onze opdrachtgevers heel
blij zijn met het bestaan van het VGF.”
www.congressbydesign.com

Maureen de Graauw
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GRATIS FEESTZAAL

Voor elke feestelijke gelegenheid zoals een eindejaars- of
nieuwjaarsbijeenkomst, biedt Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
in de maanden december en januari de perfecte ruimte gratis aan.
Kijk voor meer informatie op woudschoten.nl/feestdagen.

evenementen | congressen | vergaderen | overnachten

De gloednieuwe KNVB Campus is dé plek waar onze nationale
selecties trainen en waar trainers worden opgeleid, scheidsrechters werken aan de arbitrage en waar voetballers van ons
land kunnen revalideren.
Maar de KNVB Campus is meer dan het hart van het
Nederlandse voetbal.
Het is ook een plek waar het bedrijfsleven in een inspirerende
topsport omgeving kan vergaderen, waar je aan teambuilding
kunt doen, waar je clinics kunt volgen en waar je kunt eten,
drinken en overnachten.

DE KNVB CAMPUS IS DE ULTIEME PLEK VOOR
DE TEAMS VAN MORGEN!
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

T

0343 - 491 424

E
I

info@knvbcampus.nl
www.knvb.nl/campus

M E E T I N G CO LU M N P I E T ER A A L B ER S

RELATIEPROBLEMEN
‘With so many things coming back in style, I can’t wait
till loyalty and morals become a trend again’
Fake news dat voor waar wordt aangenomen, en politici die door het hardst te
schreeuwen het gelijk aan hun kant krijgen. Is dit een nieuwe norm aan het
worden in onze samenleving? Dat als je er maar met een gestrekt been ingaat
en je knoeperhard opstelt, je wel voor elkaar krijgt wat je wilt bereiken?
Misschien ligt het aan de drukte van het seizoen maar het lijkt net of er iets
aan het veranderen is in de communicatie en manier van samenwerken tussen partijen. Het valt me op dat er steeds meer geredeneerd wordt vanuit eigen
inzichten in plaats van te luisteren naar elkaars standpunten en met elkaar tot
een goed resultaat te komen.

Korting
Enkele weken geleden kregen we - het evenement was met een 9,2 beoordeeld
door de gasten - in de evaluatie te horen dat voor aanvang niet alles klaarstond
zoals afgesproken en dat een ruimte nogal muffig rook. Dat mag natuurlijk niet
gebeuren. Gelukkig konden we de ruimte op tijd ombouwen en de geur verbloemen door snel geursticks te halen in de nabijgelegen supermarkt. So far so
good, maar wat schetst onze verbazing; de opdrachtgever eist een korting.
Een lastige situatie want het product is geleverd zoals afgesproken en gasten
waren erg enthousiast. Dus ook al waren er wat opstartproblemen, is een korting dan reëel? Uiteindelijk besloten we als geste en voor de instandhouding
van de relatie 15% korting te geven. De reactie verbaasde ons: ‘Belachelijk, het
had minimaal 50% moeten zijn en ik kom nooit meer bij jullie terug’. Daar stonden we dan met onze bek vol tanden, alle marge weg en ook nog een relatie
naar de knoppen.
Zo zijn er nog legio voorbeelden van agressieve communicatie en weinig loyaliteit. Doordat we meerdere bijzondere locaties exploiteren en ook de nodige
interim-opdrachten uitvoeren, komen we nogal wat tegen. Aannemers die hun
prijzen met 30 procent verhogen, opdrachtgevers die vinden dat ze definitieve
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ven die geen aanbetalingen willen doen, gedoe over de betaling na tegenvallende nacalculaties. Eigenlijk kijken we nergens meer van op.

Zelfreflectie
Zoals jullie van ons gewend zijn, kijken we heel kritisch naar ons eigen functioneren. Wat hadden wij anders moeten doen? Waar zit het onbegrip? Altijd zijn
we in beweging als dienstverlener om na een klacht samen tot een oplossing te
komen en vooruit te kijken naar volgende opdrachten. Maar waar ligt de grens?
Wat gebeurt er als wij ineens onze prijzen radicaal verhogen of de deur dicht
houden als er niet is aanbetaald en er 200 gasten de dupe zijn?.
Wij rechten onze rug, natuurlijk. Ook al kookt Nederland een beetje over. Wij
blijven ons inzetten om het verschil te maken en waarde toe te voegen. Wat
goed is, komt vanzelf bovendrijven en door wrijving ontstaat er glans. En die
gestrekte benen, die zorgen uiteindelijk alleen maar voor blessures.

Pieter Aalbers
Co-owner The Attention Group: Mariënhof Amersfoort, Muntgebouw Utrecht,
Landgoed Brakkesteyn, interim, advies en concepten.
www.theattentiongroup.nl
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Thermen Bussloo
“Mooiste businesslocatie op de Veluwe!”
Bloemenksweg 38 | 7383 RN Voorst | T 055-3682 615
events@thermenbussloo.nl | www.thermenbussloo.nl

Een congres, vergadering
of zakelijke bijeenkomst
organiseren?
Welkom in Gelderland!
Ben je op zoek naar een passend congrescentrum, een bijzondere
vergaderruimte of een inspirerende evenementenlocatie voor jouw
evenement? Op deze pagina tref je een overzicht van inspirerende
locaties in Gelderland. In Gelderland vind je een uniek aanbod voor
zakelijke bijeenkomsten, want Gelderland:

√
√
√
√
√
√
√

Landgoed Rhederoord
“Rhederoord geeft zuurstof aan uw zakelijke bijeenkomst!”
Parkweg 19 | 6994 CM De Steeg | T 026-4959104
info@rhederoord.nl | www.rhederoord.nl

ligt centraal in Nederland;
biedt goed bereikbare professionele vergaderruimtes
en evenementenlocaties;
is thuisbasis van kennisuitwisseling en innovatie voor
Food, Health, EMT en Sport;
biedt inspirerende steden als Arnhem, Nijmegen en
Apeldoorn;
heeft een prachtige natuurlijke omgeving;
heeft een zichtbare rijke historie met prachtige kastelen
en landgoederen;
biedt topattracties als Burgers’ Zoo, Paleis het Loo,
de Apenheul, Nederlands Openluchtmuseum.

conventionbureau.nl

Strandclub en
Evenementenlocatie Watergoed!
“Unieke en sfeervolle evenementenlocatie!”
Tielsestraat 129 | 6675 AC Valburg | T 0488-410222
info@watergoed.nl | www.watergoed.nl

M E E T I N G LO C AT I E

“Een echt thuisvan-huis-gevoel”
Lotte van der Valk en partner Wouter ’t Hooft vormen sinds voorjaar 2018
het directiekoppel van Hotel Arnhem, één van de Van der Valk hotels.
Schitterend gelegen midden in de mooie natuur van de Veluwe, uitstekend
bereikbaar vanaf A12 en A50 en tegelijkertijd dichtbij Arnhem Centrum.
“Ruim 35 jaar namen mijn ouders dit hotel, toen een pension, over en
maakten het tot de locatie die het nu is”, vertelt jongste dochter Lotte van
der Valk trots. Een hotel geroemd vanwege gastvrijheid én service. “Gasten
ervaren hier een echt thuis-van-huis-gevoel.” Naast honderd stijlvolle
kamers, tien vergaderzalen, een restaurant en wellnessruimte beschikt Hotel
Arnhem over een recent geheel vernieuwde Bar-brasserie.

“Naast faciliteiten als multifunctionele vergaderruimtes en een restaurant
bieden wij onze zakelijke gasten graag
een rustige plek voor een kort overleg
of zakelijke lunch”, licht Van der Valk
toe. De in het souterrain gelegen Barbrasserie kreeg ruimere openingstijden,
ontving een compleet nieuw en zeer
smaakvol interieur en draagt de naam
‘West End’. “Een knipoog naar vroegere
tijden waarin die naam op onze hotel-

DUURZAAM EN
VERANTWOORD ONDERNEMEN

voorgevel prijkte. De vroegere naam
terugbrengen in het hotel past bij ons
familiebedrijf.” Bar-brasserie ‘West End’
verwelkomt gasten voor zowel lunch,
borrel als diner. “Of juist voor even
napraten en wat ontspanning na een
intensieve bijeenkomst”, aldus ’t Hooft.

Op de verworven Green Key Goud is
Hotel Arnhem trots. “Duurzaam en
verantwoord ondernemen vinden wij
belangrijk, we geven graag iets terug
aan de natuur”, vertelt ’t Hooft. Sinds
enkele maanden heeft het hotel enkele
bijenvolken. “Onze wens is om koeien
te laten grazen op het tegenover gelegen
weiland en er een moestuin te creëren”,
zegt Van der Valk. Naast een break-out
op het koffieplein is er in de toekomst
dan zelfs ruimte voor een break-out in de
moestuin.

LICHT, RUIMTE EN KOFFIEPLEINEN

www.hotelarnhem.nl

Tekst Petra Steffens

BAR-BRASSERIE ‘WEST END’

Deze leent zich bijvoorbeeld ook perfect
voor een wandeling met onze boswachter
na een dag vergaderen. Of het nu gaat om
gezelschappen van 10 of 250 gasten, onze
locatie is zeer flexibel.” Op de eerste en
tweede verdieping richtte het echtpaar
de zogenaamde koffiepleinen in. ’t Hooft:
“Vergaderen met een kan koffie is niet
meer van deze tijd. Tegenwoordig zet
men thuis de heerlijkste koffie. Onze koffiecorners zijn perfect voor een break-out;
er even tussenuit, de benen strekken plus
tijd voor een goede kop koffie.”

Van der Valk: “Bij het zien van onze vergaderzalen zijn gasten vaak verrast door
de lichte ruimtes en omliggende natuur.
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Van der Valk Hotel
Nijmegen-Lent
“Verassend vanzelfsprekend”
Hertog Eduardplein 4, Nijmegen | T 024 792 02 00
nijmegen@valk.com | www.valknijmegen.nl

Inspirerende locaties
met oog voor de omgeving
Onderstaande meeting- en eventlocaties zetten in op Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, waarbij winst voor mens, maatschappij
en mileu centraal staan in hun handelen.

Woudschoten Hotel &
Conferentiecentrum
“Nice to meet!”
Woudenbergseweg 54, Zeist | T 0343 492 492
info@woudschoten.nl | www. woudschoten.nl

Hotel Mitland

de Baak Seaside

Landgoed de Horst

“Gelegen op een van de
mooiste locaties van Utrecht”

“De Baak Seaside verfrist”

“Rust en inzicht in het bos”

Koningin Astrid boulevard 23, Noordwijk
T 071 369 01 79 | welcome@debaakseaside.nl
www.debaakseaside.nl

De Horst 1, Driebergen | T 0343 55 61 79
welcome@landgoeddehorst.nl
www.landgoeddehorst.nl

Ariënslaan 1, Utrecht | T 030 271 58 24
info@mitland.nl | www.mitland.nl

Kontakt der Kontinenten
“Wereldse gastvrijheid”
Amersfoortsestraat 20, Soesterberg | T 0346 351 755
info@kontaktderkontinenten.nl
www.kontaktderkontinenten.nl

Johan Cruijff ArenA
“Altijd doeltreffend”
ArenA Boulevard 1, Amsterdam | T 020 311 1333
info@amsterdamarena.nl
www.amsterdamarena.nl

Antropia, Cultuuren Congrescentrum
“Gastvrijheid en duurzaamheid komen op het
landgoed op natuurlijke wijze samen.”
Hoofdstraat 8, Driebergen | T 0343 53 1818
reserveringen@antropia.nl | www.antropia.nl

CORPUS congress Centre

De Bonte Wever

ECC Leiden

“Lijf communicatie”

“Onbegrensde mogelijkheden”

“Dé eventlocatie centraal in de Randstad”

Willem Einthovenstraat 1, Oegstgeest
T 071 751 0200 | info@corpuscongresscentre.nl
www.corpuscongresscentre.nl

Stadsbroek 17, Assen | T 0592 356 000
info@debontewever.nl | www.debontewever.nl

Haagse Schouwweg 10, Leiden | T 071 535 5523
info@eccleiden.com | www.eccleiden.com

VERGADEREN | FEESTEN | PARTIJEN |
EVENEMENTEN | HOTEL | APPARTEMENTEN

RESORT BAD
BOEKELO

MÉÉR DAN 25.000

PRODUCTEN OP

RENT

AROUND!
Resort Bad Boekelo | Oude Deldenerweg 203 7548 PM | Boekelo | 053 428 3005 | www.Sheetz.nl

M E E T I N G CO LU M N WO U T ER O L L A N D

De positieve effecten van lachen
Opgegroeid in het nuchtere Zwolle en omringd door mensen in
zowel het eigen gezin als op school, werd ik al vroeg geconfronteerd met de uitspraak ‘Wouter, zorg altijd voor een goede, positieve
eerste indruk en vooral een goede laatste indruk. Dat is wat mensen
onthouden’.
Vaak lukte dat wel maar het ging ook regelmatig fout. En vooral op
school. Ik verkeerde nog in de illusie dat we clowntjes waren en
mochten zijn. Net een leuke opmerking op het verkeerde moment.
De hele klas lag dubbel van het lachen en al snel werd ik de nieuwe
Youp van ’t Hek genoemd. Het was natuurlijk een perfecte timing
en een geweldige grap. Zo leerde ik al jong dat mensen aan het
lachen maken leuk was, en dat er dan bij de klas en mij endorfine
vrijkwam. Dat woord kenden we toen nog niet, maar het gevoel
wel; een gelukkig gevoel waarbij je minder stress ervaart en even
ontspant.
Dat veel leraren niet in staat waren om de klas even te laten lachen,
was jammer en een gemiste kans denk ik. Of dat nu anders is weet
ik niet, maar wat ik wel weet is dat mensen aan het lachen maken
meestal een direct en positief effect heeft. De wetenschap verschilt
overigens van mening of er endorfine wordt aangemaakt bij het
lachen, maar misschien ben je het met me eens dat lachen over het
algemeen positieve effecten heeft. De meeste babies lachen al vroeg
naar hun moeder en andersom. Dus de meesten van ons hebben
het al vroeg geleerd. Waar hebben we het afgeleerd? Op school? In
de trein? In de file?
De afgelopen weken heb ik weer met een aantal teams gewerkt aan
het versterken van hun ‘customer journey’. De vraag was hoe en op
welk moment we onze gasten kunnen verrassen met een bijzondere beleving. Hoe krijg je ze aan het lachen en geef je ze een goed
gevoel? Waar moeten we minder serieus zijn en wat losser, vrijer en
gewoon leuker worden? Dat is niet zo eenvoudig te bepalen, maar
al snel dienden zich vrijwilligers aan met ideëen. Vooral het laatste
contactmoment krijgt veel aandacht. Even extra aandacht geven op
een leuke manier bij vertrek, is dat een vak apart? Misschien wel,
maar ik hoop dat steeds meer mensen dit onder de knie krijgen en
dat zelfs de meest introverte taakgerichte medewerker uit zijn comfort zone stapt en even iets extra’s doet door bijvoorbeeld even mee
te lopen met de klant. Niet tot aan de voordeur, maar tot aan zijn
auto. En dat geldt natuurlijk ook aan de telefoon of online vanuit je
webcare team. Een even een praatje maken waardoor er een lach
verschijnt. Ik denk dat gastvrijheid en hospitality wat dat betreft
vooral gaat om mensen een goed gevoel geven over henzelf, niet
alleen over jou of over jouw bedrijf.

Wouter Olland
Eigenaar van Olland Marketing Solutions. Met zijn bureau OMS
geeft hij advies en trainingen op het gebied van sales en hospitality.
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Congresregio Twente

Technologiehart
van Nederland
64
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In augustus van dit jaar werd bekendgemaakt dat de
Overijsselse vrijetijdssector een bloeiperiode doormaakt.
Het aantal directe bestedingen is in de loop der jaren zelfs
doorgegroeid naar een imposante 348 miljoen euro. Om ook
het zakelijk toerisme in Twente een stevige impuls te geven,
werd anderhalf jaar geleden Congresregio Twente opgericht.
Belangrijkste troeven: een bloeiende technologiesector, een
prachtig aanbod aan locaties en echte gastvrijheid.

A

ls bakermat van wifi, Thuisbezorgd.nl en Stork
toont Twente aan dat deze regio op het gebied van
technologie en innovatie behoorlijk vooroploopt.
“In de regio wordt onder andere veel onderzoek gedaan
naar fotonica, robotica, nanotechnologie, big data en het
toepassen van slimme materialen”, vertelt Kirsten den
Hertog, accountmanager bij Congresregio Twente. “Dat
onderzoek vindt plaats bij kennisinstellingen zoals de Universiteit van Twente (UT), Saxion Hogescholen en ROC van
Twente, maar ook zeker bij de meer dan 800 technologiebedrijven die de regio rijk is. Deze partijen treffen elkaar
op verschillende locaties zoals Kennispark Twente. Dit is
een 180 hectare grote innovatiecampus waar de campus
van de UT en het Business & Sciencepark in Enschede onderdeel van uitmaken. Het testen van nieuwe producten
en het simuleren van real life situaties staat centraal op de

Technology base op Twente Airport waar technologische
bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties samenkomen. Daar vind je de Twente Safety Campus waar
onderzoek naar veiligheid wordt gedaan en grote rampoefeningen worden gehouden. Ook wordt er volop aandacht
besteed aan Advanced Materials & Manufacturing; de inzet van moderne productietechnieken in ‘slimme’ productieprocessen voor de ontwikkeling van nieuwe ‘slimme’
componenten en systemen.” Het onderzoek dat in Twente
plaatsvindt heeft diverse innovatieve technologische oplossingen opgeleverd die binnen diverse sectoren worden
toegepast. Mooie voorbeelden hiervan zijn de inzet van
robotica voor industriële oplossingen en de inspectie van
waterlopen van het waterschap, een nieuwe techniek voor
de afvang van CO2 en een innovatieve methode voor de filtering en ontzilting van water.
UITGEBREID NETWERK

De kennisinstellingen en bedrijven die van Twente een
technologische topregio maken, zijn inmiddels onderdeel
van het uitgebreide netwerk dat Congresregio Twente heeft
opgebouwd. “De aanwezige kennis en bedrijvigheid in de
regio biedt namelijk volop inspiratie en inhoudelijke meerwaarde voor kenniscongressen en evenementen”, vertelt
Den Hertog. “Denk aan een innovatief bedrijf dat meer kan
vertellen over de mogelijkheden van unmanned systems, of
een professor die uitweidt over de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van fotonica. Twente kan een kwalitatief hoogstaande bijdrage bieden op het gebied van technologie en er
zijn steeds meer organisaties die daarom bewust deze regio
als bestemming voor hun kennisevent kiezen. Eind september vond bijvoorbeeld het tweedaagse congres StripeCon
plaats in de Grote Kerk. Organiserende partij was de community achter open source softwareproducent SilverStripe.
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Begin november was in het Proeflokaal in
Hengelo het Smart Maintanance Congres te
gast. Tijdens dit congres werden de ontwikkelingen en verwachtingen van Internet of
Things, slimme sensoren en additive manufacturing besproken.”

Over Congresregio Twente
Congresregio Twente biedt meeting-,
congres- en eventplanners gratis
professionele ondersteuning bij het
organiseren van zakelijke bijeenkomsten. Dit kan variëren van het

DIVERS LOCATIEAANBOD

Naast de aanwezige kennis beschikt Twente
over een uitgebreid en divers locatieaanbod. “Zowel in de levendige steden als in
het prachtige coulissenlandschap liggen
verschillende locaties die zeer geschikt zijn
voor zakelijke bijeenkomsten. Dit varieert
van intieme B&B’s tot buitenplaatsen en
luxe hotels, maar ook theaters, stadions,
congrescentra en evenementenlocaties zijn
hier aanwezig. De hangaars van vliegveld
Twente zijn geschikt voor grote groepen tot
4.000 personen. Voor extra capaciteit kunnen recreatieparken worden afgehuurd.
Maar je kunt ook gezellig samenkomen op
Golfbaan de Lage Mors. Wil je graag culinair uitpakken, dan zijn de sterrenrestaurants De Bloemenbeek en ‘t Lansink echte
aanraders. Het grote voordeel van deze
locaties is bovendien dat ze over meer dan
genoeg eigen parkeergelegenheid beschik-

mogelijk om toertochten met Landrovers,
Lelijke Eendjes, Tuktuks of Solexen te ondernemen. De stoomtrein tussen Haaksbergen
en Boekelo kan eveneens worden ingezet.
Bijkomend voordeel is dat de regio bijzonder
prijstoegankelijk is en uitstekend bereikbaar
per auto, openbaar vervoer.”

aandragen van interessante sprekers
en bedrijfsbezoeken tot het bemiddelen bij het vinden van de beste locatie. Ook treedt de organisatie op als
intermediair bij het regelen van AV,
vervoer, het samenstellen van partnerprogramma’s of museum- of theaterbezoek. Meer informatie is te vinden op www.congresregiotwente.nl.

ken.” Naast meer dan 60 locaties om uit
te kiezen bestaat het partnetnetwerk van
Congresregio uit diverse AV-specialisten,
vervoersbedrijven, evenementenbureaus en
bedrijven die partnerprogramma’s en teambuildingsaciviteiten kunnen organiseren.
“Vervoer tussen verschillende locaties kan
via busmaatschappijen worden verzorgd”,
licht Den Hertog toe. “Maar het is ook

GASTVRIJHEID

Waar boekers volgens Den Hertog eveneens op kunnen rekenen, is de gastvrijheid
die ‘De Tukker’ als geen ander kan bieden.
“De mensen hier zijn nuchter, gastvrij en
levensecht. Als we iets doen, doen we het
ook goed. Alle partners nemen echt de tijd
voor je en willen kwaliteit leveren. En dat
geldt ook voor Congresregio Twente zelf.
Wij ondersteunen waar mogelijk en kunnen naast het regelen van locaties site visits
op maat organiseren. Zelf ben ik bij zoveel
mogelijk bijeenkomsten zelf aanwezig om
de gasten mede welkom te heten. Ik vraag
ook altijd na hoe de bijeenkomst is bevallen.
Onze gasten zijn daar zeer over te spreken.
Met die unieke combinatie van kennis, bijzondere locaties en de Twentse gastvrijheid
heeft de MICE-branche er een hele mooie
bestemming bij.”
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City Hotel Hengelo

“Dankzij onze
gemoedelijke sfeer
komt de zakelijke
gast écht tot rust”
66
>

Wie op zoek is naar een hotel met vergader- en
congresfaciliteiten waar persoonlijke aandacht en ontzorgen
echt centraal staat, is bij City Hotel Hengelo aan het juiste
adres. Het betrokken team doet er alles aan om van ieder
verblijf en iedere vergadering écht iets bijzonders te maken.
Het hotel ligt centraal in Hengelo, wat op z’n beurt weer een
goede uitvalsbasis is om de regio Twente te verkennen.
Tekst Daphne Doemges-Engelen

C

ity Hotel Hengelo bestaat sinds 2003 en werd in
2007 overgenomen door Eden Hotels. General
manager Marieke Dooren: “We zijn gevestigd
in het hart van Hengelo en bieden honderd kamers en
vier verrassend lichte en ruime vergaderzalen. We hebben een sterke band met de regio en het bijbehorende
bedrijfsleven. Dat zie je terug in de thema’s die centraal
staan op elke etage van ons hotel. Op de Theater-etage
zie je bijvoorbeeld veel foto’s van de Nationale Reisopera. De Hengelo-etage laat juist goed de invloed van
Stork op de stad zien; dit bedrijf heeft in het begin van
de twintigste eeuw een echte stempel gedrukt op de

stad door de bouw van Tuindorp voor de medewerkers. Voor Stork is alles begonnen in Hengelo; het is van
oudsher een industriestad en dit zie je nog altijd terug.
Het is voor ons niet meer dan logisch om de historie
van de stad daarom ook nog altijd zichtbaar en voelbaar
in het hotel te maken.”
CONGRESSEN EN LEZINGEN

Ook vandaag de dag vestigen zich nog steeds mooie
bedrijven in Twente, zoals Lithium Werks en VDL,
vertelt Dooren. “We vinden het leuk om in ons hotel
die waardering voor de regio en de bedrijven die het
huisvest, te laten blijken. Ons hotel is een prima locatie
voor het houden van congressen, lezingen en vergaderingen. De grootste zaal heeft een capaciteit van 110
mensen in theateropstelling. Voor wie nog meer capa-
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citeit nodig heeft, werken we samen met
de naastgelegen Schouwburg Hengelo en
met Poppodium Metropool. We zoeken
bewust dit soort samenwerkingen met
bedrijven in de buurt.”
UITVALSBASIS

Volgens de general manager is Hengelo
een goede uitvalsbasis voor een bezoek
aan Twente: het is goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. City Hotel Hengelo
bevindt zich op loopafstand van het centraal station, midden in de stad en met een
parkeergarage aan de overzijde. “Hengelo
is wat kleinschaliger dan Enschede en
biedt hierdoor wat uniekere en kleinscha-

ligere winkels. Denk naast bijzondere
mode- en schoenenwinkels, één van de
beste platenzaken van ons land, een specialiteitenzaak op het gebied van koffie
en een ijssalon. Tegelijk ben je vanuit de
stad ook zo in de natuur. En wil je naar
Duitsland, dan zit je binnen een half uur
in Bad Bentheim en binnen een uurtje in
Münster.”
GEMOEDELIJK

De gemoedelijke sfeer van Hengelo is ook
terug te vinden in het hotel zelf: “We werken met een gedreven team van vijftien
medewerkers, exclusief de huishouding.
Bij ons zie je elke dag dezelfde gezichten,
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wat het voor de gast veel persoonlijker
maakt. Iedereen is on the job; samen zijn
we goed bezig om alles in goede banen te
leiden. Het is een allround team; iedereen
helpt elkaar. Die betrokkenheid is voor de
gast natuurlijk heel prettig; deze staat bij
ons echt centraal.”
KEUKEN EN BAR

De keuken van het hotel is van maandag
tot en met donderdag geopend voor het
diner en uiteraard kunnen gasten ook
genieten van een drankje in de gezellige
bar. Kijk voor alle mogelijkheden die City
Hotel Hengelo biedt op www.cityhotelhengelo.com

open:
begin 2019!

meet
meet

onze meeting ruimtes en conferentiezalen
bieden plek aan 2 tot 250 mensen

hooggeplaatste
board room

Bij U Parkhotel treft u gasten uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Op de
begane grond vindt u dan ook een complete zakelijke vleugel. Wij bieden uw
gezelschap een inspirerende omgeving, met de optimale faciliteiten voor de
werkende mens. Zo zijn onze meeting ruimtes en conferentiezalen uitgerust
met audiovisuele hulpmiddelen, en snelle, veilige wifi. De parkeerplaats
(150 plekken) is kosteloos, én voorzien van elektrische laadpalen voor auto
en fiets.

Voor een executive ervaring gaat u naar
de negende etage, waar onze boardroom
een panoramisch uitzicht biedt. Hier heeft
u veel privacy, en de mogelijkheid om de
acht Superior kamers op deze verdieping te
reserveren voor een verblijf van uw gasten.
Desgewenst herschikken we de tafels na uw
vergadering voor een uitstekend diner in de
boardroom.

eat

sleep

explore

verse streek- en
seizoenproducten

een nachtrust om
van te dromen

twee steden, een campus
en uitgestrekte natuur

De smakelijke keuken van ons à la carte
restaurant trekt niet alleen hotelgasten, maar
mensen uit de hele regio. Chef-kok Sjors
Riewald vaart zijn eigen koers. Ambitieus, en
met het beste dat Twente te bieden heeft.

Onze 72 hotelkamers weten elke gast
aangenaam te verwelkomen. De internationale
reiziger, die naar een fijne douche en frisse
lakens verlangt. De vakantievierders, die
proosten met een drankje uit de koelkast. De
zakenreiziger, die direct het bureau in gebruik
neemt. En natuurlijk iederéén die gelukkig
wordt van snelle, veilige wifi.

U vindt ons hotel op de campus van
Universiteit Twente, waar de levendigheid van
de UT overgaat in de rust van de natuur. Een
fijne locatie, met het stadsleven van Enschede
en Hengelo op een paar minuten afstand.

U Parkhotel | De Veldmaat 8 • 7522 NM Enschede | +31 53 433 13 66 | info@uparkhotel.nl

www.upa rkhotel .nl
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Rookgordijn
Ik zat als kind in de tweede klas bij meester Van Gennip. Hij was
een kromgebogen zwaarverslaafde roker die ons kindertjes straffeloos de adem benam met zijn ongefilterde Cross-sigaretten.
Zijn geelbruine vingers maakten de ene peuk met de andere aan.
Maar je hoorde ons niet klagen hoor. Thuis stond het immers ook
permanent blauw van de rook.

Verplichte classificatie
Intussen zijn we alweer bijna vergeten dat er in scholen, openbaar vervoer en horeca ongegeneerd gerookt mocht worden.
De rokers vinden het inmiddels al normaal om ook in woningen
even naar buiten te gaan om een paar hijsen te nemen. Voor congres- en vergaderlocaties is het sinds mei dit jaar een verplichte
classificatievoorwaarde om ook hun entree buiten rookvrij te
maken. We willen immers niet dat gasten door een rookgordijn
naar binnen moeten. Welkom, uche, uche!

Pictogrammen
Sommige hotels worstelen met de uitvoering van deze eis. Vooral
wanneer hun entree direct op de openbare weg uitkomt, zoals in
binnensteden. Daarom is het goed om te weten dat het effectief
blijkt te werken als je meerdere opvallende pictogrammen ophangt die duidelijk zijn over je antirookbeleid rond de entreezone. Er zijn immers maar weinig hotel- of meetinggasten die de
sociale controle durven te negeren om pal onder zo’n opvallend
bord toch gewoon te gaan staan roken.

Lounge-stoelen
Het is te overwegen om hen naar een plek wat verderop te verwijzen. Ik heb hotels gezien die het daar zelfs gezellig maken met
lounge-stoelen en een open vuur, beschermd tegen kou en regen. Het is nog onduidelijk of staatssecretaris Blokhuis deze ook
rekent onder de in het Nationaal Preventieakkoord te verbannen
‘rookhokken in de horeca’. Wij van Vergaderhamers zullen het op
de voet volgen.

Extra punten
Wij gaan aangaande rookhinder nog een stapje verder. Locaties
verdienen bij een inspectie extra punten als ze ook hun terrassen rookvrij maken. Om ook daar te kiezen voor het welbevinden
van de meerderheid, de snel groeiende groep van niet-rokende
gasten.

Ton Soons
directeur Vergaderhamers, hèt kwaliteitslabel voor de
congres- en vergadermarkt.
Reageren? Schrijf naar info@vergaderhamers.nl
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Kies voor zekerheid
Kies voor accommodaties
met vergaderhamers

Bent u op zoek naar een vergader- of conferentie-accommodatie en wilt u
van tevoren naast bijvoorbeeld de beschikbare capaciteit en toegankelijkheid ook weten welke kwaliteit er geboden wordt? Met de Congres- en Vergaderclassiﬁcatie kunt u het service- en kwaliteitsniveau van een locatie
controleren dankzij het objectieve meetsysteem van 1 tot en met 5 hamers.
De Congres- en Vergaderclassiﬁcatie maakt zich sterk voor het vergroten
van de kwaliteit en professionaliteit van de branche, het onderscheiden van
professionele bedrijven en het promoten van transparantie naar de gasten
toe. U herkent de geclassiﬁceerde accommodaties aan het logo, vergezeld
van het aantal hamers dat een locatie heeft weten te behalen.

www.vergaderhamers.nl
www.vergaderhamers.be
Postbus 62
5600 AB Eindhoven
T 040-84 82 836
info@vergaderhamers.nl

Postillion Hotel
Amsterdam

Postillion Hotel Utrecht
Bunnik

Postillion Convention
Centre WTC Rotterdam

Paul van Vlissingenstraat 8
1096 BK Amsterdam
T 034 135 64 64
E hotel.amsterdam@
postillionhotels.com
I www.postillionhotels.com

Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik
T 030-6569222
E hotel.bunnik@postillionhotels.com
I www.postillionhotels.com

Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
T 010 - 405 4462
E wtc.rotterdam@postillionhotels.com
I www.postillionhotels.com/
postillion-hotel-wtc

Van der Valk Hotel
Sassenheim-Leiden
Warmonderweg 8
2171 AH Sassenheim
T 0252 21 90 19
E sassenheim.valk.com
I www.hotelsassenheim.nl

New Babylon
Meeting Center
Anna van Buerenplein 29
2595 DA Den Haag
T 070 205 1200
E info@new-babylon.nl
I www.new-babylon.nl

Postillion Hotel Dordrecht

Rijksstraatweg 30 +31
3316 EH Dordrecht
T 078 - 618 44 44
E hotel.dordrecht@postillionhotels.com
I www.postillionhotels.com/dordrecht

Postillion Hotel Deventer

Van der Valk Hotel
Nijmegen-Lent

Landgoed de Rosep

Deventerweg 121 +31
7418 DA Deventer
T 0570 - 624 022
E hotel.deventer@postillionhotels.com
I www.postillionhotels.com/deventer

Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen-Lent
T 024 - 792 02 00
E nijmegen@valk.com
I www.valknijmegen.nl

Oirschotsebaan 15
5062 TE Oisterwijk
T 013 - 523 21 00
E info@rosep.com
I www.rosep.com

Conferentiehotel
Kontakt der Kontinenten

Woudschoten
Conferentiecentrum

Pullman Eindhoven
Cocagne

Amersfoortseweg 20
3769 AS Soesterberg
T 0346 35 17 55
E info@kontaktderkontinenten.nl
I www.kontaktderkontinenten.nl

Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
T 0343 49 24 92
E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl

Vestdijk 47
5611 CA Eindhoven
T 040 23 26 190
E H5374-RE2@accor.com
I www.pullman-eindhovencocagne.com

Congrescentrum
Bouw & Infra Park

Hotel- en congrescentrum
de Zeeuwse Stromen

Landhuishotel
De Bloemenbeek

Golden Tulip Hotel Central

Ceintuurbaan 2 (gebouw 20)
3847 LG Harderwijk
T 0341 – 499 000
E info@bouwinfrapark.nl
I www.bouwinfrapark.nl

Duinwekken 5
4325 GL Renesse (Zeeland)
T 0111 - 462040
E info@zeeuwsestromen.nl
I www.zeeuwsestromen.nl

Beuningerstraat 6
7587 LD De Lutte
T 0541 - 551224
E sales@bloemenbeek.nl
I www.bloemenbeek.nl

Burgemeester Loeffplein 98
5211 RX ’s-Hertogenbosch
T 073-6926 926
E info@hotel-central.nl
I www.hotel-central.nl

De Bonte Wever Assen

RAI Amsterdam

Kaap Doorn
Conferentiecentrum

Dekker Zoetermeer

Postweg 9
3941 KA Doorn
T 0343 – 41 42 41
E info@kaapdoorn.nl
I www.kaapdoorn.nl

Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer
T 079 – 368 42 00
E sales@dekkerzoetermeer.nl
I www.dekkerzoetermeer.nl

Stadsbroek 17
9405 BK Assen
T 0592 – 356 000
E info@debontewever.nl
I www.debontewever.nl

Europaplein
1078 GZ Amsterdam
T 020 - 549 1722
E info@rai.nl
I www.rai.nl

Sport, Party en Conferentiecentrum

Van der Valk
Hotel Amersfoort-A1

Van der Valk Hotel
Apeldoorn – de Cantharel

Van der Valk
Hotel ARA

Van der Valk
Hotel Arnhem

Ruimtevaart 22
3824 MX Amersfoort
T 0334 540 000
E sales@amersfoort.valk.com
I www.hotelamersfoorta1.nl

Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn
T 055 541 44 55
E sales@vandervalkapeldoorn.nl
I www.vandervalkapeldoorn.nl

Veerweg 10
3336 LM Zwijndrecht
T 078 623 17 83
E sales@hotelara.nl
I www.hotelara.nl

Amsterdamseweg 505
6816 VK Arnhem
T 026 482 11 00
E sales@arnhem.valk.com
I www.hotelarnhem.nl

Van der Valk Hotel Assen

Van der Valk
Hotel Cuijk-Nijmegen

Van der Valk
Hotel De Bilt – Utrecht

Van der Valk
Den Haag Wassenaar

Balkenweg 1
9405 CC ASSEN
T 0592 85 16 51
E sales@assen.valk.nl
I www.hotelassen.nl

Raamweg 10
5431 NH Cuijk (A73 afrit 4)
T 0485 33 51 23
E cuijk@valk.com
I www.hotelcuijk.nl

De Holle Bilt 1
3732 HM De Bilt
T 030 6358736
E sales@biltschehoek.valk.com
I www.biltschehoek.valk.com

Zijdeweg 54
2245 BZ Wassenaar
T 070 511 93 44
E denhaag-wassenaar@valk.com
I www.hoteldenhaagwassenaar.nl

Van der Valk
Hotel Eindhoven 040 Congress & Events

Van der Valk
Hotel Gilze-Tilburg

Van der Valk Hotel
Hilversum – de Witte Bergen

Van der Valk
Hotel Leusden-Amersfoort

Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
T 040 211 60 33
E reservations@eindhoven.valk.com
I www.hoteleindhoven.nl

Klein Zwitserland 8
5126 TA Gilze
T 0161 454 951
E receptie@hotelgilzetilburg.nl
I www.hotelgilzetilburg.nl

Rijksweg 2
3755 MV Eemnes
T 035 5395800
E sales@wittebergen.valk.nl
I www.hoteldewittebergen.nl

Philipsstraat 18
3833 LC Leusden
T 0334 345 345
E sales@leusden.valk.com
I www.hotelleusden.nl

Van der Valk
Hotel Ridderkerk

Van der Valk Hotel
Volendam

Krommeweg 1
2988 CB Ridderkerk
T 0180 64 69 10
E sales@ridderkerk.valk.com
I www.hotelridderkerk.nl

Wagenweg 1
1145 PW Volendam-Katwoude
T 0299 36 56 56
E marketing@hotelvolendam.com
I www.hotelvolendam.com

Meetings | Incentives | Congres | Events | Corporates
67 locaties | één centraal aanspreekpunt
Van der Valk Business
T +31 (0) 88 024 64 00
E info@valkbusiness.com
W www.valkbusiness.com

kies voor zekerheid
K IE S VO O R EEN
E R K E N D C O N G R E S O R G A N I S AT I E B U R E A U
Een “Erkend Congresorganisatiebureau” voldoet aan strenge kwaliteitseisen rond professionaliteit, deskundigheid, documentatie
en continuïteit (zowel financieel als organisatorisch). Bekijk de details op erkendcongresbedrijf.nl.
1. Het heeft ruime congreservaring en beschikt over voldoende
mensen. Bij grote internationale ervaring is het predicaat
“Certified International Congress Organizer” gerechtigd
2. Het voldoet aan strenge eisen rond financiële transparantie,
risicobeheersing, algemene voorwaarden en communicatie

3. Het bureau is transparant over organisatie en dienstverlening,
direct naar opdrachtgevers en via de website
4. Het is verzekerd tegen aansprakelijkheid
5. Het stelt de belangen van opdrachtgevers en hun gasten voorop
6. Het onderwerpt zich aan strenge periodieke inspecties

UW BIJEENKOMST IN DE BESTE HANDEN
Congres- en
Studiecentrum VNG

Congresbureau
Erasmus MC

Congress by design

Congress Care

Congress Company

CIMGlobal

DEN HAAG

ROTTERDAM

HARMELEN

‘S-HERTOGENBOSCH

‘S- HERTOGENBOSCH

AMSTERDAM

T: 070-3738458
F: 070-3738743

T: 010-7043878
F: 010-7044737

T: 088-0898100
F: 088-0898109

T: +31.73.6901415
F: +31.73.6901417

T: +31.73-7003500
F: +31.73-7003505

T: 020-5040200

cs-vng.nl

hetcongresbureau.nl

congressbydesign.com

congresscare.com

congresscompany.com

cimglobal.net

Groningen
Congres Bureau

Klinkhamer Group

MCI-Eurocongress

Pauwels Congress

Cygnea

PINO Evenementen
& Congressen

SCHOONHOVEN
T: 0182-320126
F: 0182-320127
www.cygnea.nl

Erkend

Internationaal
Congresorganisatiebureau

Postbus
62 - 5600 AB Eindhoven
v.o.f.
Organisers
Meeting Services
T
+31
40-84
82
836
GRONINGEN
AMSTERDAM
MAASTRICHT
MAASTRICHT
info@vergaderhamers.nl - www.vergaderhamers.nl
T: 050-3168877

F: 050-3126047

T: 043-3627008

groningencongresbureau.nl

T: 020-6793411
F: 020-6737306

T: 043-3218180
F: 043-3214370

T: 030-2759626
F: 030-2759627

klinkhamergroup.com

mci-group.com

pauwelspco.nl

pino.nl

congres- en Cygnea
vergaderclassificatie

Status Plus
Conferences

A perfect da y

WORMERVEER

Congress
Care –
T: +31-75-6476370
Uw+31-75-6476371
medisch specialist in
F:
congressen en symposia
statusplus.nl

Europalaan 16
5232 BC ’s-Hertogenbosch
T 073 – 690 1415
E info@congresscare.com
I www.congresscare.com

UTRECHT

Pauwels Congress 		
Organisers

Congress by design

Cygnea

Achterwetering
23
Avenue
Postbus
62 -Ceramique
5600 AB222Eindhoven - T +31Kloosterweg
40-84 82 6c
836 - info@vergaderhamer.nl
- www.vergaderhamer.nl
6221 KX Maastricht
T 043 - 321 81 80
E info@pauwelspco.nl
I www.pauwelspco.nl

3481 XC Harmelen
T 088 - 0898101
E info@congressbydesign.com
I www.congressbydesign.com

2871 RK Schoonhoven
T 0182 320126
E info@cygnea.nl
I www.cygnea.nl
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Het echte
Amsterdamse gevoel
Johan Cruyff is er geboren en heel veel mensen zijn hier
verpleegd. Het voormalig Burgergasthuis waarin hotel The
Manor Amsterdam is gevestigd, maakt onderdeel uit van de
Amsterdamse geschiedenis. Wie een voet over de drempel
zet, ervaart direct dat de beleving van de stad centraal staat
op deze bijzondere plek.

The Manor Zakelijk
The Manor Amsterdam beschikt over drie inspirerende
vergaderzalen, elk met daglicht en uitzicht op de tuin.
Twee zalen van elk 55 vierkante meter kunnen worden gecombineerd tot een grote zaal van 110 vierkante
meter. Wie op zoek is naar een compactere ruimte, kan
terecht in één van de boardrooms. De zalen zijn voor-

I

n 1991 sloot het ziekenhuis zijn deuren, waarna het
de functie kreeg als Stadsdeelkantoor. Veel Amsterdammers hebben dan ook iets met het indrukwekkende pand met de zonneluifels, gelegen in het bruisende Amsterdam-Oost. In 2011 startte de Nederlandse
hotelketen Eden Hotels (destijds nog Hampshire) de
metamorfose tot hotel. Anderhalf jaar werd er verbouwd,
waarbij zelfs de zolderverdieping werd gelift. Nog steeds
staan de inrichting van de kamers, de lobby en de centrale hal geheel in het teken van Amsterdam. De historische
details komen op een speelse wijze terug in het interieur. Rode Andreaskruisen, hét stadssymbool van Am-

zien van gratis wifi, een moderne geluidsinstallatie,
een beamer met scherm en een whiteboard.

sterdam, zijn prominent aanwezig; er zijn zelfs bankjes
in de vorm van een Andreaskruis.
BINNENTUIN

Vroeger was iedereen welkom in dit gebouw en vandaag
de dag is dat in The Manor nog steeds zo. Het is een
komen en gaan van zakenmensen en toeristen, maar ook
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‘locals’ hebben van The Manor hun favoriete ontmoetingsplek gemaakt. Hoewel
het hotel een chique uitstraling heeft, voel
je je er meteen thuis. Iedereen, van de
dame achter de incheckbalie tot en met de
conciërge, staat je vriendelijk te woord en
stelt je op je gemak.
Het hotel beschikt over 125 unieke en
moderne kamers. Voor ons is een Junior
Suite geboekt, die onder andere een aparte
zithoek en een bureau heeft. Onze lichte,
ruime kamer met hoog plafond heeft een
balkon dat uitkijkt op de prachtige binnentuin. Ook in deze kamer vinden we
een duidelijke link naar Amsterdam. Ons
bed heeft een hoofdeinde dat voorzien is
van een enorme foto van de Amsterdamse
gracht.
CULINAIRE HOTSPOT

’s Avonds schuiven we aan tafel bij het
Italiaanse restaurant Enoteca, dat zich op
de begane grond bevindt. Het restaurant
is een echte culinaire hotspot, waar ook
mensen die niet in het hotel overnachten
graag vertoeven. Wie de menukaart van
het restaurant bestudeert, ziet dat er naast
traditionele Italiaanse streekgerechten,
maar liefst 25 verschillende wijnen per
glas geschonken worden. Een enoteca
- een begrip in Italië - is van oorsprong
dan ook een wijnwinkel waar naast wijn
simpele antipasti worden geserveerd. Als
voorgerecht kiezen we voor een proeverij van antipasti die je samen kunt delen.
Als tussengerecht krijgen we tagliatelle

met zwarte truffel en Parmezaan botersaus geserveerd. Lekker door de eenvoud
en puurheid van het gerecht. De runder
ribeye met een saus van roze peper is ontzettend mals. Als afsluiter kiezen we voor
wederom een proeverij, maar deze keer
van dolci die er oogstrelend uitzien en
tongstrelend smaken.
ONTBIJT

‘s Ochtends bij het ontbijt nemen we
opnieuw plaats in het restaurant. Hoewel
het ontbijtbuffet al heel uitgebreid is,
kan er à la carte nog van alles bijbesteld

worden zoals eggs benedict of roerei. Na
het uitchecken genieten we nog even na
in de stad zelf. Er is namelijk genoeg te
doen in de omgeving van het hotel. Zo
vind je op een steenworp afstand Het
Tropenmuseum, maar ook diverse delicatessenwinkels, de Dappermarkt en leuke
cafés. Kortom, een nachtje is eigenlijk te
kort wanneer je bij The Manor verblijft.
www.themanorhotelamsterdam.com
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Plan je evenement
naar Zwitserland
Winter is coming! En geloof me: dat is niet erg. Sterker
nog: het is een prachtig seizoen. Zeker in Zwitserland! In
Zwitserland zijn 29 skigebieden met liften en pistes boven
2800 meter hoogte. Hier genieten skiërs en snowboarders
ook in relatief sneeuwarme winters van optimale
pistecondities. Mocht de sneeuwval onverhoopt tegenvallen,
dan bieden moderne sneeuwinstallaties een helpende hand.

Onafhankelijk advies
SCIB is de overkoepelende organisatie die
Zwitserland promoot als bestemming voor meetings,
incentives, congressen en evenementen. SCIB geeft
onafhankelijk advies over de bestemmingen en helpt
bij de organisatie van uw meeting of incentive en bij
het opvragen van offertes. Deze diensten zijn koste-

Tekst Copyright Zwitserland Toerisme

loos en vrijblijvend.
MySwitzerland.com/meetings

D

e hoge ligging van de Zwitserse gebieden komt
hierbij van pas, omdat temperaturen rond of
onder het vriespunt noodzakelijk zijn voor het
produceren van sneeuw. Aangezien de temperatuur over
het algemeen daalt naarmate de hoogte toeneemt, kunnen de Zwitsers hun pistes relatief vroeg voorzien van
een goede sneeuwlaag. Winterbeleving zonder skiën
of snowboarden? Verrassend of typerend? Switzerland
Convention & Incentive Bureau zet vijf tips op een rij.
TOCHT ONDER DE IJSRIVIER VAN DE ZINALGLETSJER

Het Walliser oord Zinal ligt op 1.670 meter helemaal
achteraan in het Val d’Anniviers, dat hier Zinaltal

heet, verscholen in het majestueuze berglandschap van
de bergtoppen van 4.000 meter en hoger van Weisshorn,
Bishorn, Zinalthorn, Obergabelhorn, Matterhorn en Dent
Blanche. Bijzonder is een tocht onder de ijsrivier van de
Zinalgletsjer. Wie een echt winteravontuur zoekt, kan
de wereld van ijs in de gletsjergrot het best van binnen
ontdekken. Dit kan in het Val d’Anniviers bij het dorpje
Zinal. De sneeuwschoentocht omhoog naar de ijswand
van de gletsjer duurt ongeveer twee uur. Dit is één van
de meest intense winterbelevenissen die mogelijk zijn in
de regio Wallis.

M E E T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G B E S T EM M I N G

sprookjesbos naar Küblis. Vooral door de
afwisseling is dit één van de mooiste pistes in Graubünden.
WELLNESS IN BAD RAGAZ

Bad Ragaz

Bad Ragaz in het Rijndal van St.Gallen
aan de voet van de Pizol met zijn lange
traditie als badkuuroord is tegenwoordig
een wellness-resort met tophotels en een
aanbod warmwaterbaden en golfbanen.
De Tamina Thermen in Bad Ragaz zijn
de waterrijkste thermen van Europa. Het
heilzame water borrelt met 36,5 graden uit
de rotsen om de twee binnenbaden en het
buitenbad van de thermen, het stromingskanaal, de waterval, de bubbelbedden en
de massagestralen te voeden. Een ontspannende manier om de ski dag af te sluiten.
SNOWTUBING IN LEYSIN

LANGSTE SLEEBAAN
VAN EUROPE, GRINDELWALD

In het Berner Oberland, de bakermat
van de skisport, worden niet alleen de
spectaculairste wereldbeker races van
Zwitserland gehouden: de bergen zijn ook
geschikt voor recreatieve skiërs, snowboarders, carvers, telemarkers en skicrossers. Hoogtepunt is de Jungfraujoch – Top
of Europe – het hoogstgelegen station
van Europa op 3.454 meter hoogte. Of
wat denk je van de langste sleebaan van
Europa. Om bij de start van de langste
sleebaan van Europa te komen, maak
je een wandeling van ongeveer 2,5 uur
van Bussalp of First naar de top van de
Faulhorn (2.680 m). Over 15 kilometer
en 1.631 hoogtemeters slingert de ’Big

Pintenfritz’ via Bussalp omlaag naar
Grindelwald. Eén van de hoogtepunten in
het Berner Oberland.
PARSENNAFDALING BIJ DAVOS

Davos in Graubünden kan met superlatieven uitpakken: grootste bergplaats in
de Alpen en met een hoogte van 1.560
meter de hoogste stad van de Alpen en
een herstellingsoord met een lange traditie. Geweldig is de Parsennafdaling bij
Davos. Vanaf de top van de Weissfluh gaat
de Parsennafdaling over 12 km met een
hoogteverschil van 2.034 meter omlaag
naar Küblis in het Prättigau. Na de steile
afdaling van de top van de Weissfluh
bereikt de brede piste de rand van het bos.
Dan volgt de middelzware piste door een

Het Tobogganing Park in Leysin is in
Zwitserland uniek in zijn soort. De
Zwitserse Olympisch medaillewinnaar
en wereldkampioen bobsleeën Silvio
Giobellina creëert hier elk winterseizoen
nieuwe pistes voor ‘snowtubing’. In rubberen opblaasbanden glijden waaghalzen
met snelheden tot 60 km/u van de sleebanen. Wie nog meer spanning zoekt, moet
de ‘big air bag’ en ‘looping’ eens uitproberen. Nadat je van de hellingen van het
rodelpark beneden bent geraasd, kom je
in het sneeuwdorp waar je kunt opwarmen en weer op krachten kunt komen.
Aansluitend liggen op rendiervellen in de
iglo’s en genieten van een heerlijke kaasfondue.
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Technologie
met impact
De meeting- en eventindustrie wordt tegenwoordig
bijna dagelijks verrast met een nieuwe technologische
ontwikkelingen. Maar welke innovaties hebben nu echt het
vermogen om de manier waarop we events organiseren,
realiseren en beleven, te transformeren? Voorafgaand
aan IBTM World 2018, stelde IBTM aan enkele van de
deskundigen die dit jaar daar zullen spreken de vraag welke
drie innovaties of technologieën in de komende tien jaar de
grootste impact zullen hebben.

KEVIN JACKSON, HEAD OF IDEAS AND INNOVATION BIJ
THE EXPERIENCE IS THE MARKETING

“Over het algemeen zullen we technologie niet meer
beschouwen als een apart element van een geheel; het
zal gewoon zijn zoals het is, niet gezien worden als een
andere categorie van een of andere industrie. Voor wat

betreft de meetingindustrie zullen we beter worden
in het centraal stellen van de meeting als uitgangspunt van de activiteit of gemeenschap en mensen in
staat stellen er aan deel te nemen waar en wanneer ze
dat willen, net als Sky Plus op je televisie. Je kunt de
meeting bijwonen tijdens je woon-werkverkeer, lijfelijk
aanwezig zijn of deelnemen in een Vraag & Antwoord
vanuit je kantoor. Tijdens alle meetings en events zullen
we emotionele gegevens verzamelen, ofwel via zogeheten ‘fitbit’ polsbanden dan wel via ruimtesensors.
We zullen direct kunnen zien wat werkt en wat niet, en
programma’s aanpassen en resultaten voorspellen. Dit
zal echt het probleem oplossen dat de industrie heeft op
het gebied van betrouwbaar meten.
Ten slotte, dankzij het wegnemen van de problemen
bij het digitaal kopen en de transparatie die blockchain
heeft gerealiseerd, zullen we de hindernissen kunnen
wegnemen waar massa-deelname mee te kampen had.
Dit zal tot resultaat hebben dat de meeting en events
industrie het voornaamste marketingkanaal wordt.”
MATTHIAS SCHULTZE, MANAGING DIRECTOR GERMAN
CONVENTION BUREAU (GCB)

“Ik ben ervan overtuigd dat elke technologie en innovatie die bijdraagt tot een positieve gebruikersbeleve-
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DE LAATSTE UPDATES
ROND IBTM WORLD 2018
Tech Watch Award
IBTM heeft de shortlist met de negen finalisten bekendgemaakt. Dit zijn onder
andere Kubify (een interactief e-poster
systeem), Radario (een AI eventmarketingand analyseplatform) en het Nederlandse
MeetingSelect. De winnaar van de award
wordt op 28 november bekendgemaakt.
Laatste keynote spreker bekend
Inmiddels is ook de keynote spreker voor
dag 1 bekend. Charlotte Pearce, eigenaar
van het innovatie technologieplatform
Inkpact mag het kennisprogramma van
IBTM aftrappen met een sessie over hoe
bedrijven op een meer persoonlijke wijze
het contact met hun klanten kunnen
onderhouden.

nis een significante impact zal hebben.
De deelnemers aan een event willen
steeds vaker disruptie: ze verwachten
dat events iets nieuws en aparts bieden.
Dit zou bijvoorbeeld elke technologie
kunnen zijn die de betrokkenheid en
interactie van de deelnemer stimuleert. Dit wordt onderschreven door de
voorlopige resultaten van onze enquête
Future Meeting Space over hoe verschillende types deelnemers worden beïnvloed door meeting methodologieën en
technologieën. Hieruit bleek dat gebruikersbelevenis één van de belangrijkste
succesfactoren voor events is.
De platformeconomie als de kern van het
zakelijke model van de digitale economie
zal waarschijnlijk de grootste impact hebben op op de meetingindustrie in het algemeen. We hebben in veel sectoren al het
succes gezien van platforms en als industrie moeten we voorbereid zijn op hun
disruptieve potentie. Het is aannemelijk

dat uit de talloze meeting portals slechts
een paar platforms zullen overblijven die
de markt domineren, en de aanbieders van
die platforms zullen neutrale spelers zijn
van buiten onze industrie. Daarom onderzoekt de GCB, samen met partners, de
kansen en uitdagingen van de platformeconomie voor onze industrie en zullen we binnenkort een rapport daarover
publiceren.”
MARK COOPER,
CHIEF EXECUTIVE OFFICER BIJ IACC

“Naar mijn mening zullen er de komende
jaren enkele grote doorbraken plaatsvinden in het toepassen van het internet voor
congressen, dankzij een betere controle
over de internetinfrastructuur. We zijn
dichtbij de situatie dat we voor elk event
een bepaalde bandbreedte kunnen garanderen en toewijzen die veilig en krachtig is en een goede service levert. Er zijn
al ondernemingen zoals Kloudspot die

VN leert van de branche
Hoewel de beurs al een aantal jaren meegaat, beleeft IBTM World dit jaar een mooie
primeur. Dennis Winkler, mede-verantwoordelijk voor het klimaatverdrag en
voor het duurzaam organiseren van de VN
Klimaatveranderingcongressen. Winkler
neemt deel namens Positive Impact
Events. Deze organisatie heeft als doel om
de branche te verduurzamen door middel van educatie, middelen en inspiratie.
Winkler wil zich graag laten inspireren
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Verkenningszone
In het fysieke hart van de beurs kunnen
bezoekers dit jaar gebruikmaken van de
‘Exploratory Zone’. In deze zone kunnen
aanwezigen kennismaken met de meest
recente technologie- en eventoplossingen
waarvan verwacht wordt dat deze een grote impact op de eventindustrie zullen gaan
hebben. Maak kennis met virtual reality,
artificial intelligence, gezichtsherkenning
en 3D-printing.
Tech Bar
Onderdeel van deze nieuwe zone is de
Tech Bar, een genius bar-achtige Q&A
ruimte waar diverse sessies over techniek
door experts zullen worden gehouden
om de techniekskills van de bezoekers te
verbeteren. Zij leren er onder andere hoe
ze optimaal kunnen profiteren van de mogelijkheden die social media en websites
kunnen bieden.
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gericht zijn op het bieden van oplossingen die de eventplanner de controle geven over het internet. De Virtual
Reality (VR) technologie speelt nog niet echt een grote
rol bij de site-inspectie van de meetinglocatie, maar
als deze technologie meer toegankelijk en betaalbaar
wordt, zal dit zich naar mijn mening ontwikkelen tot
een interessante nieuwe manier waarmee meetingprofessionals de locatie kunnen beoordelen op zaken
als inrichting en doorstroming. Vandaag de dag zijn
360-graden bezichtigingen mogelijk en veel van die
‘tours’ geven een goede indruk. In de komende jaren
zal VR deze belevenis naar een hoger niveau tillen;
een onderneming die daar fors in heeft geïnvesteerd is
Allseated.com, die al enkele interessante ontwikkelingen heeft gerealiseerd. Vooruitstrevende accommoda-

ties richten zich op de ontwikkeling van de culinaire
belevenis van congresdeelnemers en omarmen serieus
de wens voor een meer gepersonaliseerde belevenis.
Deelnemers aan een meeting verdienen het om een
goede catering-beleving te krijgen en zouden zich geen
zorgen hoeven maken over waar ze onderweg naar huis
nog wat zouden kunnen eten.”
IBTM World vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 29 november in de
Gran Via venue in Barcelona. Naar verwachting zullen er dit jaar ongeveer 3.000 exposanten uit 150 landen in Barcelona te vinden zijn.
Ruim 3.500 hosted buyers en duizenden zullen er samenkomen voor
afspraken, netwerken en educatieve sessies. Meer informatie:
www.ibtmworld.com
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Veiligheid en beveiliging

“Blijf te allen
tijde scherp”
Dat een aanslag ook op de MICE-branche de nodige impact kan hebben, blijkt uit
de klap die de hotelmarkt in Brussel kreeg. In Nederland lijkt het nog geen issue te
zijn. Enerzijds is dat prima, omdat het laat zien dat we ons niet gek laten maken.
Anderzijds zou je je af kunnen vragen of het een gevoel van schijnveiligheid is.
Een aantal partijen binnen en buiten de branche vertelt wat zij vinden van de mate
waarin veiligheid en beveiliging in Nederland als prioriteit worden gesteld.

COLUMN MPI: WORST CASE SCENARIO - DATALEKKEN: WIE BETAALT DE SCHADE? - NATIONALE MEETING AWARD VEELGEMAAKTE FOUTEN BIJ EVENEMENTENORGANISATIE - AWARDWINNENDE STAND VOOR GOOGLE
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e Nationaal coordinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) hanteert sinds 2013 het
op een na hoogste dreigingsniveau. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er
geen concrete aanwijzigingen zijn. Dit lijkt vooralsnog
geen invloed te hebben op het aantal zakelijke bijeenkomsten dat wordt georganiseerd. “Wanneer klanten
vragen naar de veiligheid, geef ik aan dat de regering
zichtbare en onzichtbare maatregelen neemt”, vertelt
Eric Bakermans, manager Meetings & Conventions bij
NBTC Holland Marketing. “Een goed voorbeeld hiervan is het incident op het Centraal Station in Amsterdam, waarbij de veiligheidsdiensten de situatie binnen
een minuut onder controle hadden. Alle grote locaties
hebben diverse scenario’s klaarliggen voor dit soort
mogelijke situaties. We zijn er dus goed op voorbereid.”
Volgens Bakermans is de impact op de MICE-branche
tot nu toe minimaal. “Men zal moeten accepteren dat
de kans op een aanslag reëel is, maar daar moet je je

zeker niet in berusten. Het schietincident in Las Vegas
van vorig jaar weerhield ons er dit jaar niet van om af te
reizen naar IMEX America. Parijs en Brussel laten zien
dat de branche zeer veerkrachtig is. Het aantal bijeenkomsten is daar mede dankzij de opkomende economie
bijna weer op het oude niveau.”
INFORMATIE DELEN

Ondertussen groeit het besef dat het ook in Nederland
noodzakelijk is geworden om je goed voor te bereiden
op mogelijke gebeurtenissen. “De grote luxe hotels in
de Randstad en locaties in de buurt van risicoplekken
zoals havens, luchthavens en kerncentrales hebben terrorisme al jaren op hun agenda staan”, vertelt Hans van
der Kooij van Koninklijke Horeca Nederland. “Na de
aanslagen in Amerika in 2001 is er intensiever contact
tussen de NCTV en de horecasector ontstaan en weten
de grote hotels welke maatregelen ze op dit gebied moeten nemen. Het is belangrijk dat alle partijen informatie
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met elkaar delen om het uitwijken van
kwaadwillenden te voorkomen. Ook kunnen hotels gebruik maken van het handboek ‘Ondernemen op drukke plekken’
waarin diverse tips en maatregelen staan
vermeld.” Sinds 2007 werkt KHN intensief
samen met Hotel Security Management
waarbij Security Managers van diverse
Amsterdamse hotels zijn aangesloten. Zij
delen via een digitaal waarschuwingssysteem informatie over verdachte gasten.
“Het lastige van de horeca is dat het een
zeer laagdrempelige bedrijfstak is. Juist
daarom is het noodzakelijk om stappen te ondernemen. Het is tegenwoordig
makkelijker geworden om bijvoorbeeld
via social media informatie in te winnen
over bepaalde partijen. Tegen gasten die je
liever niet binnen wilt hebben, moet je nee
durven verkopen. Zorg altijd dat je weet
wie je gast precies is.”
SCHERP BLIJVEN

Ook Mark Stoop van Scenario4summits
merkt dat er behoefte is aan informatie
rond de thema’s veiligheid en beveiliging. In 2014 ontwikkelde hij voor de NSS
top een scenario based policy discussion. Filmbeelden met een reëel scenario
brachten de gesprekken over het voorkomen van nucleair terrorisme op gang.
Sindsdien worden deze films ingezet bij
diverse congressen en events om met
filmbeelden complexe vraagstukken beter
bespreekbaar te maken en het publiek bij
de discussie te betrekken. Voorbeelden
hiervan zijn het Amsterdam Security
Event over cybercrime en het Global
Counter Terrorism Forum. “In Nederland
is men de afgelopen jaren toch met een
andere blik naar cybercrime, contraterrorisme en veiligheid gaan kijken”, zegt
Stoop. “De onderwerpen staan hoog op
de agenda. Dankzij de goede banden tussen de verschillende overheids- en veiligheidinstanties en de goede samenwerking
met andere landen hebben er tot nu toe
nog geen grote incidenten plaatsgevonden.” Binnen de MICE-branche lijkt het
belang van het treffen van goede maatregelen ook langzaam door te dringen.
“Tot twee jaar geleden was nog niet echt
een onderwerp waar binnen de branche
over gesproken werd. Deels werd het
onderschat, deels had men het idee dat
ze het niet over zich af wilden roepen.
Inmiddels zijn ook de meeting- en eventprofessionals door de realiteit ingehaald.
Het publiek verwacht dat een organisa-

In Nederland is men
de afgelopen jaren
toch met een andere
blik naar cybercrime,
counterterrorisme en
veiligheid gaan kijken

tor precies weet hoe die moet handelen
wanneer de cateraar het af laat weten
of de keynote spreker te laat is. En dat
geldt net zo goed voor een bommelding,
dreigbrief of een gijzeling. Wie bel je in
dat geval? Wanneer besluit je het event te
cancellen? Wie is binnen de organisatie
het aanspreekpunt voor de politie of de
brandweer? Gelukkig oefenen grote locaties regelmatig met nationale diensten
zoals de brandweer en zijn hun medewerkers getraind voor dit soort situaties.
Andere locaties zouden dit ook moeten
doen, anders lopen ze het risico om een
uitwijkdoelwit te worden.” Stoop geeft
ook de tip om kritisch naar de ketenpartners te kijken. “Bij grote congressen en
evenementen zijn locaties afhankelijk van
diverse partners, maar deze ketenbenadering kent ook de nodige risico’s. Bij high
profile events kan het noodzakelijk zijn
om alle toeleveranciers helemaal door
te lichten. Waar komen bijvoorbeeld de
ingrediënten van de cateraar of de personeelsleden van de beveiliging vandaan?
En blijf te allen tijde scherp. Als er iets
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niet klopt, check het. Neem niet zomaar
alles aan.”
INTENSIEVERE SAMENWERKING

Ook Gijs Verbeek, Executive Director
van MPI Nederland, vindt dat er binnen
de branche meer aandacht mag worden
besteed aan veiligheid en beveilging.
Risk Management is dan ook een van
de vier hoofdthema’s van EMEC19, het
jaarlijkse Europese MPI-congres dat volgend jaar in Den Haag zal plaatsvinden.
“Het is zeker een groter issue dan tien
jaar geleden. De spelers in de branche
pakken het thema in wisselende mate
op. Er is een duidelijk verschil te zien
tussen locaties zoals voetbalstadions,
waarbij de noodzaak al jarenlang groot
is, en andere meetinglocaties. Stadions,
maar ook de grote congrescentra in de
Randstad, hebben iemand in dienst die
zich specifiek bezig houdt met veiligheid en beveiliging. Hier worden ook
oefeningen met politie-eenheden en
de brandweer gedaan. Deze instanties
kennen de locaties dus goed, en ook
de locatie zelf weet precies wat hen in
geval van brand of onrust te wachten
staat. Helaas zijn deze thema’s niet bij
elke accommodatie on top of mind. Een
aantal ziet zichzelf niet als risicovol vanwege hun ligging buiten de Randstad
of beperkte omvang en naamsbekendheid. Dat vind ik een grote onderschatting van de realiteit van vandaag de
dag. Ook al gebeurt er nu niets en kun
je op het moment dat er iets gebeurt niet
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veel doen, dan nog kun je je erop voorbereiden door
maatregelen te nemen en vooraf te bepalen hoe je met
onveilige situaties omgaat.”
Wat Verbeek lastig lijkt om te bepalen, is wie de verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor de veiligheid en beveiliging van een bijeenkomst. “Locaties
zijn namelijk gastvrij en willen graag hun deur openzetten, maar wie betaalt de kosten voor extra maatregelen? Niet elke bijeenkomst is een NSS top waarbij de
Nederlandse staat opdraait voor de kosten en alles tot
in de puntjes verzorgt. Voor organisatoren is beveiliging vaak een sluitpost, tenzij de opdrachtgever daar
zelf een groter belang aan hecht. De maatregelen die je
neemt in het kader van veiligheid en beveiliging voegen immers geen waarde toe aan je event en het is ook
niet iets waarmee je het event extra kunt promoten.
Gelukkig merk ik wel dat er een tendens is richting
een intensievere samenwerking tussen locaties, evenementenbureaus, PCO’s en opdrachtgevers.”

HET THEMA BEPAALT

Wil Kuiters van bureau Kuiters idee hanteert voor de
bijeenkomsten die zij organiseert haar gebruikelijke
eisen wat betreft logistiek, beveiliging, ontruiming,
routing en catering (bijvoorbeeld voedselveiligheid).
Opdrachtgevers vragen volgens haar zelden naar de
veiligheid en de beveiliging van een evenement. Hoeveel
aandacht de aspecten veiligheid en beveiliging krijgen,
laat Kuiters mede bepalen door de omvang, het karakter,
het thema, een bepaalde gastspreker en/of de doelgroep
van een bijeenkomst. “Politieke of ethische thema’s die
bijvoorbeeld de aandacht van demonstranten zouden
kunnen trekken, brengen meer risico’s met zich mee. Ook
actualiteiten, risicovolle bijeenkomsten die in dezelfde
periode plaatsvinden of de hoeveelheid publiciteit die
een bijeenkomst krijgt, laten we meewegen.” Voor de
derde World Conference of Women’s Shelters (Geweld
tegen Vrouwen) die Kuiters in 2015 mocht organiseren,
werden extra maatregelen getroffen vanwege de deel-
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nemers. “Een groot aantal van hen kwam
uit landen waar de vrijheid van de vrouw
ter discussie staat. Vrouwen die daarom
niet in beeld wilden, droegen een speciale
sticker. Er werden speciale zaalplaatsen
aangewezen waar zij buiten het beeld van
de fotograaf en de cameraman bleven.
Ook vanwege de gastsprekers, waaronder
Koningin Máxima, Kroonprinses Mary
van Denemarken, de Australische Minister
voor Vrouwen Michaela Cash en de
Congolese gynaecoloog Dennis Mukwege,
was er veel aandacht voor de beveiling.”
Volgens Kuiters is de gehele branche zich
wel bewust van het belang, “al denk ik
niet dat we op dit moment meer maatregelen zouden moeten treffen. Wel is het
belangrijk om bij een langdurig traject
scherp te blijven letten op deze aspecten

en het standaard op de werkagenda te zetten. Nederland is nog altijd een veilig en
politiek stabiel land, wat bij internationale
circulerende congressen zeker meetelt. De
politieke onrust in Barcelona heeft bijvoorbeeld wel invloed gehad op de deelnemersaantallen van congressen die daar hebben
plaatsgevonden. Daarom is het zaak dat
alle betrokken partijen - de bureaus, de
locaties en de opdrachtgevers - elkaar goed
blijven informeren over alles wat invloed
kan hebben op de bijeenkomst en dat zij
elk hun eigen expertise inzetten om ook
de veiligheid en de beveiliging goed af te
stemmen.”
DETECTIEPOORTJES

Binnen de MICE-branche is de noodzaak
tot het opschalen van de basisveiligheid

van detectiepoortjes, wordt dat nu geaccepteerd.” Een van de evenementen die
zwaarder werd beveiligd is Sensation
White. In 2016 werden er in Amsterdam
extra maatregelen getroffen nadat de
gemeente een signaal kreeg dat ‘paste
binnen het landelijke dreigingsbeeld’.
Toch werd het evenement niet afgelast.
Westermann: “In dit geval lag de focus
eerder op het door laten gaan met extra
maatregelen. Dit besluit werd mede
genomen vanwege het goed ingerichte
beveiligingsysteem dat in geval van een
concrete dreiging eenvoudig kan worden
opgeschaald.”
Naast concrete dreigingen bepalen ook
andere factoren of er extra maatregelen moeten worden getroffen voor de
publieksveiligheid. “Grote evenementen

“Bij publieksevenementen wordt tegenwoordig
zwaarder gecontroleerd en worden er zichtbare en
onzichtbare maatregelen getroffen.”
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(nog) niet aan de orde. De publieksevenementen hebben daarentegen naar
aanleiding van concrete gebeurtenissen
en signalen wel stappen in deze richting
gezet. “Bij publieksevenementen wordt
tegenwoordig zwaarder gecontroleerd
en worden er zichtbare en onzichtbare
maatregelen getroffen”, vertelt Willem
Westermann, van het Kenniscentrum van
de Vereniging van Evenementenmakers
(VVEM). “Denk aan de betere regulering
van de kaartverkoop, controle bij de deur,
het uitreiken van polsbandjes en een verbod op grote tassen. Ook wordt er vaker
samengewerkt met inlichtingendiensten
en kun je met behulp van cameratechnieken zoals gezichtsherkenning beter in de
gaten houden of er ongewenste personen
aanwezig zijn. Men is zich ervan bewust
dat er iets kan gebeuren en dus verwacht
men dat er ook maatregelen worden
genomen. Waar men vroeger raar opkeek
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zijn anders ingericht dan kleine bijeenkomsten, en hebben andere of opgeschaalde voorzieningen nodig. Hetzelfde
geldt voor evenementen op ongebruikelijke of tijdelijke locaties. Vaste locaties
moeten net zo goed altijd alert blijven op
veiligheid.” Volgens Westermann dienen
locaties dit altijd op orde te hebben. Een
goede relatie met de overheidsinstanties
helpt daarbij. “Er zou veel meer op regelmatige basis geoefend moeten worden.
Dan kun je steeds inspelen op nieuwe
scenario’s en dat houdt je scherp. Dat
geldt zeker ook voor de MICE-branche.
De diversiteit aan inhoud en locaties is
de kracht van deze branche. Tegelijkertijd
vergt die kracht veel flexibiliteit van de
locaties. Organisatoren zullen dus per
evenement moeten kijken welke maatregelen er nodig zijn.”
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Culinair@theCastle
Exclusief dineren in de stijlkamers van het Maarten Maartenshuis
+31 (0)343-473550 | Amersfoorsteweg 98 | 3941 EP Doorn | landgoedzonheuvel.nl

4* Superior hotel met 40 luxe
kamers en vorstelijke suites.
• Geniet in deze historische ambiance van signatuurgerechten
van SVH Meesterkok Andy Brauers.

• Privé restaurantruimtes en een goed geoutilleerde
vergaderzaal staan tot uw beschikking.

• Vanaf het 200 ha groot landgoed wandelt of ﬁetst u
gemakkelijk het Heuvelland in.

• Gelegen in Parkstad Limburg (winnaar Tourism for

Tomorrow Award) en op korte afstand van de Belgische
en Duitse grens.
• Goed bereikbaar via de A2/A76, nabij centraal station Heerlen,
8 (internationale) luchthavens in een straal van 140 km.

Terworm 5 • 6411RV Heerlen • Tel +31 45 400 11 11 • info@terworm.valk.nl
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Worst case scenario
Cyber attacks, grote ongelukken en aanslagen die al dan niet verijdeld worden.
Als je de (inter)nationale media volgt, is het niet gek dat je als meeting & event
professional je af en toe zorgen maakt. Het zal jouw event maar overkomen…
Hoewel deze gedachte menselijk is, helpt het zeker niet om dan te zeggen “ach,
dat gebeurt ons niet. Wij zijn toch geen target?”. Maar is dat ook echt zo?
Onze industrie houdt ervan alles tot in de puntjes te regelen en alle mogelijke
scenario’s door te nemen. Wat als de keynote in de file staat, wat als er plots toch
meer mensen komen en moet de brandweer de brandveiligheid komen checken? Dan houd je al met veel verschillende scenario’s rekening. Dat doet toch
iedereen? Dat maakt ons zo goed en zo geschikt als eventland. Maar denken we
echt wel over alles na? Vergeten we niet iets?
We sluiten ons soms af voor bepaalde worst case scenario’s; niet mijn verantwoordelijkheid, te erg om voor te plannen. Zo hebben we pas sinds kort onder
dwang van de realiteit onze ogen geopend voor wat er nog meer kan gebeuren
tijdens onze events.
Gelukkig wordt er door sommige locaties en organisaties inmiddels wel gepland, geoefend en gehandeld. Worden er soms betonblokken neergezet, oefeFotografie:
Ingeborg van Bruggen

nen we samen met de politie, gebruiken we technologie en vragen we overheden hoe zij de risico’s zien.
En dat is enorm goed! Het is dus OK om erover te praten, te leren uit het verleden
en van anderen bij wie het helaas toch is misgegaan. Het is niet zo dat je iets
over je afroept als je over worst case nadenkt. We maken ons land juist veiliger
door de vragen te stellen en door ook zelf iets te doen.
Het nieuwe normaal is dus om écht over alle scenario’s na te denken. Dat past bij
onze industrie en juist daardoor worden we veiliger en dus (nog) aantrekkelijker als destinatie. De dreiging is reëel, dus een goede voorbereiding en snel juist
handelen heeft veel effect. Dat hebben we recent weer gezien.
Daarom ben ik zeer verheugd dat MPI tijdens de European Meetings &
Events Conference (EMEC19) een gehele track wijdt aan Risk Management.
Scenarios4summits heeft tijdens de Nuclear Security Summit 2014 een Scenario
Based Policy Discussion opgesteld voor de wereldleiders. Deze methode gaan
we nu toepassen tijdens EMEC19 aangevuld met topsprekers op het gebied van
Risk Management. In een praktische Interactive Crisis Management Game oefenen de deelnemers diverse lastige scenario’s in de voorbereiding op, én de uitvoering van een event. Dat het spannend wordt, staat vast. Hoe het er exact uit
gaat zien, kunnen we uiteraard niet verklappen. Wereldleiders weten tenslotte
ook niet wat de volgende crisis wordt…

Drs. Mark Stoop
Voormalig Officier Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht en afgestudeerd in
Internationale Betrekkingen aan Universiteit Leiden. Van 2004-2014 program manager
Lucht en Raketverdediging en Business Developer Munitie en wapensystemen bij TNO
Defensie en Veiligheid. Sinds 2014 Managing Director en mede-oprichter van Scenarios4Summits BV. Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van
Scenario Based Events, conferenties en trainingen voor nationale overheden wereldwijd
en internationale bedrijven. Mark heeft tevens zitting in de programmacommissie van
European Meetings & Events Conference 2019, het Europese MPI congres dat van 9-12
februari 2019 in Nederland plaatsvindt. www.emec19.com
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Het jaar goed
afsluiten met relaties
of collega’s

Van intiem diner met de directie tot een knalfeest met
wel 500 collega’s. Het team van Green Village zorgt
voor een goede afsluiting van het jaar.

FULL SERVICE LOCATIE

DIVERSE ARRANGEMENTEN

CENTRAAL GELEGEN

GRATIS pARkEREN

Green VillaGe | BlokhoeVe 7, nieuweGein |
030 – 60 39 114 |
info@Green-VillaGe.nl |
www.Green-VillaGe.nl
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Datalekken: wie
betaalt de schade?

Boetes
De Autoriteit Persoonsgegevens kan
je een boete opleggen die kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de
jaarlijkse wereldwijde omzet van de
Verwerkersverantwoordelijke. Oftewel,

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet!

als jij als event- of congresorganisator
(lees Verwerker) een datalek hebt ver-

De invoering van de AVG heeft ons
bewuster gemaakt van het belang
van veilig en zorgvuldig omgaan
met persoonsgegevens en het
voorkomen van cyberaanvallen en
datalekken. Dat de AVG ook flinke
(aansprakelijkheids)risico’s met zich
meebrengt waar veel ondernemers
niet (afdoende) voor zijn verzekerd,
is nog niet goed doorgedrongen.
Tekst CLC-VECTA
RISICO’S

Een verloren USB-stick, een gestolen
laptop, een hacker die persoonsgegevens
buitmaakt of een e-mail met privacygevoelige gegevens die naar de verkeerde
persoon wordt gestuurd; allemaal voorbeelden van datalekken en overtredingen
van de AVG. De gevolgen hiervan lopen
uiteen van hoge boetes (zie kader) en
gederfde winsten vanwege bedrijfsstagnatie tot kosten voor crisismanagement,
juridische bijstand en, last but not least,
aansprakelijkheid voor schade.

AANSPRAKELIJKHEID GAAT VER!

De hoofdregel is dat de ‘veroorzaker’ aansprakelijk is en de volledige schade moet vergoeden. Als
Verwerker kun je dus aansprakelijk
gesteld worden voor de schade die
bijvoorbeeld je opdrachtgever lijdt (de
Verwerkersverantwoordelijke). Denk
aan imagoschade, boetes, etc. Maar
ook iemand die slachtoffer is geworden van identiteitsfraude door jouw
datalek kan jou, als Verwerker of
Verwerkingsverantwoordelijke, aansprakelijk stellen voor zijn schade.
GEVALLETJE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING?

In de regel zijn in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen letsel- en
goederenschade (aan derden) verzekerd.
Daar is in het geval van een datalek
geen sprake van. Bovendien is het
gebruikelijk om boetes uit te sluiten.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus geen dekking in dit
geval.
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oorzaakt waarbij persoonsgegevens van
bijvoorbeeld T-Mobile- of Philipsklanten
en medewerkers zijn gelekt, dan wordt
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de boete vastgesteld op de omzet van in

<

dit voorbeeld T-Mobile of Philips.

EN NU?

Je kunt je aansprakelijkheid contractueel proberen uit te sluiten. De kans
wordt dan wel klein dat partijen nog
zaken met je willen doen. Het beperken
van aansprakelijkheid is gebruikelijker,
daarmee voorkom je onbeperkte aansprakelijkheid. Dat kan een beperking zijn
in schadebedrag, tot wat de verzekering
maximaal dekt of tot specifieke kosten;
wel schade maar geen boetes bijvoorbeeld. Je risico is dan beperkt(er), maar
nog steeds aanwezig. Een cyberverzekering biedt daarvoor een oplossing. Deze
zijn inmiddels vrij makkelijk af te sluiten
en redelijk betaalbaar.
CLC-VECTA is het kennis- en inspiratieplatform
voor en over de Live communicatie branche.

E V E N T S AWA R D

Nationale Meeting Award breidt survey uit met rapportage

Meer inzicht in je
gastbeleving, kwaliteit
en ondernemerschap
Het gezegde ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ geldt
ook zeker voor de Nationale Meeting Award die in maart
2019 voor de vierde keer wordt uitgereikt. Alle deelnemende
locaties die voor ronde 1 de survey invullen, krijgen namelijk
een rapportage met hun score op het gebied van kwaliteit en
ondernemerschap toegestuurd. Inzicht in je gastervaring krijg
je dankzij online reviews. Je wordt er dus hoe dan ook beter van!

ONDERZOEKSRAPPORT MET BENCHMARK

Alle data die uit de online survey voortkomt, wordt
geanonimiseerd verwerkt tot een benchmark. Elke locatie die de survey invult, ontvangt een rapport waarin per
vraag staat vermeld hoe goed de locatie heeft gescoord

ten opzichte van de andere deelnemers aan ronde 1.
Deelnemen aan de Nationale Meeting Award loont dus
sowieso, aangezien je dankzij de survey inzicht krijgt
in je interne organisatie. De rapportage laat zien waar je
usp’s en verbeterpunten liggen. De benchmarking is in
lijn met de missie van de Nationale Meeting Award om
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit binnen de branche.
VIJF CATEGORIEËN EN DRIE RONDEN

De Nationale Meeting Award kent vijf categorieën: Small
(tot 25 personen), Medium (tot 100 personen), Large (tot 250
personen), Extra Large (tot 500 personen) en Extra Extra
Large (meer dan 500 personen). Het beoordelingsproces

90
>

M E E T I N G M AG A Z I N E . N L

E V E N T S AWA R D

aan een inspectie onderwerpen. Opnieuw
wordt er gelet op ondernemerschap, kwaliteit en gastervaring. De jury kent aan de
hand van deze bezoeken opnieuw punten
toe. Alle beoordelingen worden omgezet
in een puntentelling die in een transparant
scoremodel wordt bijgehouden. Dit scoremodel wordt na afloop van elke uitreiking
op de website gepubliceerd. Per categorie
wordt de locatie met de hoogste totaalscore uit ronde 1, 2 en 3 de winnaar van de
Nationale Meeting Award.
DEELNEMEN

Wil je weten hoe je kansen zijn ten
opzichte van de concurrentie? Vul voor
31 december 2018 de online survey in op
www.nationalemeetingaward.nl. Meer
informatie en updates rond de Nationale
Meeting Award vind je op de website en
via Twitter en LinkedIn.
Over de Nationale Meeting Award
De Nationale Meeting Award is een algemene, onafhankelijke prijs die wordt uitgereikt aan de beste meeting- en eventlocatie van Nederland die uitblinkt in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap. Motivatie voor deze nieuwe award vanuit
founding partner Meeting Magazine was het feit dat er in Nederland nog geen algemene en onafhankelijke prijs bestond voor de beste meeting- en eventlocatie. Naast
Meeting Magazine maken ook MeetingReview, Vergaderhamers en CLC-VECTA deel
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uit van de organisatie van de Nationale Meeting Award.
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voor elke categorie kent drie gelijke rondes.
Ronde 1 bestaat uit twee onderdelen. Als
eerste moeten de locaties een online survey
invullen die is samengesteld door Sequoia
Venue Solutions en Vergaderhamers. De
vragen in deze survey toetsen de kwaliteit en het ondernemerschap. Aan elke
vraag wordt een aantal punten toegekend.
Verder moeten de deelnemers voor ronde
1 minimaal tien geregistreerde reviews via
MeetingReview verzamelen.
Deze reviews bieden inzicht in de gastervaring en online reputatie. Deelnemen aan
de online survey en het verzamelen van de
reviews kan tot en met 31 december 2018.
Op 1 januari 2019 worden de scores van
beide onderdelen van ronde 1 bij elkaar
opgeteld.

De tien locaties met de hoogste score per
categorie gaan door naar ronde 2.
INTERVIEW

Voor de ronde 2 worden de tien locaties
die in ronde 1 de meeste punten hebben
behaald uitgenodigd voor een interview
met een vakjury in januari 2019. Op basis
van de interviews kent de jury punten aan
de deelnemende locaties toe. De totaalscore van ronde 1 en ronde 2 bepalen vervolgens de top 3 per categorie.
LOCATIEBEZOEK

Gedurende de derde ronde krijgt de top
3 per categorie in februari 2019 bezoek
van een jury van brancheprofessionals en
meetingplanners. Deze jury zal de locaties
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Veelgemaakte fouten
Een evenement organiseren is niet zomaar iets. Over het
algemeen gaat er veel tijd en energie in zitten en moet je
als organisator met veel verschillende factoren rekening
houden. Daar gaat natuurlijk ook weleens wat mis. Wat zijn
de veelgemaakte fouten?

VEELGEMAAKTE FOUTEN

Een evenement organiseren is niet zomaar iets. Over het
algemeen gaat er veel tijd en energie in zitten en moet je
als organisator met veel verschillende factoren rekening
houden. Daar gaat natuurlijk ook weleens wat mis. Wat
zijn de veelgemaakte fouten?
DE VOORBEREIDING
Promotie

Je evenement heeft de juiste promotie nodig. Helemaal
niets of alleen via de website communiceren is niet

voldoende. Elke dag een bericht krijgen is het andere
uiterste waar ook niemand blij van wordt. Zorg voor een
goede balans en kijk naar wat past bij jouw evenement en
bedrijf. Social media kan hier een fijn hulpmiddel voor
zijn. Toch gebeurt het regelmatig dat er helaas onvoldoende rekening wordt gehouden met dit belangrijke
aspect bij de organisatie van een evenement.
Onduidelijke website

Een website waar álle informatie over het evenement te
vinden is, is al snel onoverzichtelijk. Géén informatie
of minder relevante informatie op je homepage werkt
ook niet. De meest belangrijke informatie is de (juiste)
datum, tijd, locatie en natuurlijk het onderwerp of
thema. Structuur en logica is hierbij van belang. De rest
van de informatie hoeft niet op de homepage vermeld
te worden, maar zorg ervoor dat men wel kan doorklikken naar meer informatie zodat een bezoeker zich kan
verdiepen.
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evenement bijvoorbeeld een belangrijke
sportwedstrijd is. Goed checken en goed
communiceren is van groot belang!
DE GROTE DAG
Ontvangst

Het eerste wat bezoekers zien, is een rij
bij de ingang. Het registreren gaat traag
en de garderobe loopt niet lekker waardoor bezoekers lang staan te wachten. Dit
is niet echt een lekker begin. Zorg voor
een goede doorstroom en zorg ervoor dat
een bezoeker zich direct welkom voelt.
Programma

De bezoekers zijn binnen maar hebben
eigenlijk geen idee wat ze van deze dag
kunnen verwachten. Welke sprekers
komen er? Wanneer is het pauze? Hoe
laat begint de borrel? Dit kan liggen aan
de voorbereiding waarbij wellicht te
weinig informatie gegeven is, maar ook
aan het ontbreken van het programma op
de dag zelf. Zorg dat de bezoekers weten
wat ze kunnen verwachten en stel ook op
de dag zelf het programma ter beschikking door middel van bijvoorbeeld een
badge waar het programma op staat of
via een online applicatie.
Draaiboek

Een evenement organiseren is een vak
apart. Aan een slecht georganiseerd
evenement heeft niemand iets. Houd
het binnen de perken of schakel hulp in
als je onvoldoende mensen in je bedrijf
hebt die de organisatie op zich kunnen
nemen.

Het draaiboek is niet waterdicht waardoor niemand precies weet wat hij of zij
moet doen. Zowel personeel als collega’s
niet. Zorg dat het draaiboek in orde is en
maak een volledige telefoonlijst onderdeel van het draaiboek. Wie te bellen als
er bepaalde problemen zijn? Denk hierbij
aan sprekers, leveranciers, techniek en
catering. Hier moeten natuurlijk ook
alarm en spoednummers in staan.

Filetijden

Voorste rijen leeg

Onvoldoende capaciteit

Het evenement begint nét na de ochtendspits en is nét voor de avondspits weer
afgelopen. Grote kans dat bezoekers
daardoor twee keer in de file staan. Daar
zit niemand op te wachten. Plan de tijden
van het evenement gunstig zodat bezoekers files kunnen vermijden.
Datum

Ja, het gebeurt. De verkeerde datum
wordt gecommuniceerd. Je hele evenement valt in het water... Denk daarnaast
ook goed na over welke datum je prikt.
Het kan zijn dat op de dag van jouw

Er staat een grootse spreker op het
programma maar de eerste rijen stoelen zijn leeg. Laat personeel of collega’s
bezoekers naar de eerste rijen begeleiden
zodat deze stoelen bezet zijn. Dit is een
stuk prettiger voor de spreker, maar ook
voor het beeld, want je laat deze mooie
presentatie natuurlijk wel vastleggen op
video en foto!

Teleurstellende catering

Na het ochtendprogramma is het tijd
voor de lunch. De bezoeker wordt teleurgesteld door nét te weinig eten en moet
dit ook nog eens staand opeten. Niet heel
praktisch. De rest van de dag wordt er
weinig eten meer aangeboden. Bezoekers
met trek gaan naar huis, zonde! Zorg
voor voldoende en goed eten én drinken
gedurende de dag.
‘Slechte’ fotografie

Onderbelichte foto’s, overbelichte foto’s
of het hoogtepunt van de dag gemist. De
nét niet professionele fotograaf heeft niet
de foto’s gemaakt die je in de toekomst
kan gaan gebruiken. Een goede ervaren
fotograaf kan dit voorkomen waardoor je
veel langer plezier kunt hebben van het
evenement.
NAGENIETEN

De laatste bezoekers lopen de deur uit en
praten nog wat na. Het evenement stopt
hier. Dit is zonde en niet nodig! Laat je
bezoekers nagenieten door bijvoorbeeld
foto’s te delen via social media, maar
pak bijvoorbeeld ook eens een momentje
met je cameraman en laat de spreker, die
omwille van tijd niet alle vragen heeft
kunnen beantwoorden deze alsnog beantwoorden en deel deze mooie content.
Zorg voor relevante en inspirerende content van sprekers en dagvoorzitters zodat
de gasten echt met relevante informatie
naar huis gaan.
En de belangrijkste: vergeet vooral niet
zelf na te genieten!
www.sprekershuys.nl

Het Sprekershuys verbindt spraakmakende sprekers en dagvoorzitters aan
evenementen en is een eigentijds en
innovatief sprekersbureau waar vakkennis, transparantie, persoonlijkheid en meedenken de kernwaarden
zijn. Vraag het Sprekershuys naar de
mogelijkheden. De verbinders van

Een te kleine badge

Bezoekers krijgen een badge met hun
naam erop. Erg handig, maar niet als
deze te klein en dus onleesbaar is...
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het Sprekershuys denken graag met
je mee. Reageren kan via info@sprekershuys.nl.

93
<

EVENTS IDEA

De kracht van live
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Awardwinnende
stand voor Google
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The Oval Office ontwikkelt en organiseert jaarlijks meerdere
evenementen, activaties en beursdeelnames voor Google.
Voor de stand op de International Broadcasting Convention
in RAI Amsterdam liet The Oval Office zich dit jaar mede
inspireren door de Amsterdamse bloemenmarkt. Voor de
zeer tevreden klant leverde het concept een award voor
beste grote vrijstaande standontwerp op. Bart van Wanrooij,
managing director van het live + communicatiebureau,
vertelt meer over de bijzonder geslaagde stand.

Facts & figures:
- Naam IDEA-bureau: The Oval Office
- Naam klant: Google
- Titel event: Beursdeelname International
Broadcasting Convention (IBC)
- Doelgroep: nieuwe en bestaande 		
internationale relaties
- Segment: B2B
- Datum: 13 t/m 18 september

Fotografie Nico Alsemgeest

- Locatie: RAI Amsterdam
- Partners: Sfeer op Maat (stand), Elles & Hellen
(aankleding en details)

WAT WAS DE PROBLEEMSTELLING?

“De IBC is voor Google een belangrijk moment om
productinnovaties en technologische ontwikkelingen te
laten zien aan een breed internationaal publiek samen
met hun partners. Tevens is de beurs het ultieme contactmoment om elkaar in real life te ontmoeten en te spreken. De opdracht voor The Oval Office was om Google
te ondersteunen met een beursstand, Cocktailparty
en ATV Summit tijdens deze beurs. De grootste uitda-

ging van het project was de grote hoeveelheid content
overbrengen op de bezoekers, zonder er een ‘schermencircus’ van te maken op een relatief kleine oppervlakte.
Daarnaast was het voor Google belangrijk dat er een
mogelijkheid was om informatieve gesprekken te voeren
met potentiële klanten en business partners.”
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Over IDEA
IDEA verenigt de leading
agencies in live-communicatie. IDEA is een community
van bevlogen specialisten
die elkaar helpen en inspireren en zich sterk maken voor
het vak. Die campagne-breed
denken en geloven dat livecommunicatie een onmisbaar onderdeel is van elke
volwaardige marketingstrategie. Wie samenwerkt met een
IDEA-bureau kan rekenen op
een strategisch partner en een
berg expertise: van strategieen conceptontwikkeling tot de
productie van events en campagnes waar events deel van
uitmaken. IDEA en haar leden
staan voor creativiteit, vakmanschap en financiële stabiliteit. www.ideaonline.nl

HOE IS DE PROBLEEMSTELLING VERTAALD
NAAR EEN CREATIEF CONCEPT?

“De grote hoeveelheid content is in een
demo area verwerkt waarbij de verschillende logo’s van partners goed zichtbaar
waren. Door goede plaatsing van de demo
setups, die speciaal op maat gemaakt
waren, gaf het een rustige en open uitstraling. De meetingrooms (vergaderhuisjes) hadden ieder een eigen thema.
Deze thema’s waren gekoppeld aan de
diverse merken (YouTube, Google Cloud,
Widevine en Android TV). De merken
kwamen tot leven door kleur- en huisstijlelementen op verrassende manieren te
activeren en terug te laten komen tot in de
kleinste details.”
HOE IS HET CONCEPT UITGEWERKT?

“Het creatieve concept had dit jaar
een knipoog naar de bloemenmarkt in
Amsterdam. Een kenmerkend Nederlands
beeld wat erg aansprekend is voor het
internationale publiek en waarbij diversiteit en kleurrijkheid centraal staat.
De stand van Google bestond uit zeven
vergaderhuisjes (meetingrooms), een
café, de JBL Experience Booth, een klein
theater voor doorlopende presentaties
en een centraal demoplein waar bezoekers onder begeleiding onder andere
Augmented Reality en Virtual Reality

Sarah Lum, Marketing Programs
& Events - Google Cloud Media,

intensief gebruikt doordat voorafgaand
aan de beurs ontmoetingen met bestaande
en nieuwe relaties waren ingepland.”

over de samenwerking:
“I can not stress strongly enough
how much we appreciated the The
Oval Office support to make IBC a
tremendous success for Google. I’ve
received SO MUCH positive feedback
on the show from the team. And, your
patience and willingness to go above
and beyond in terms of time, effort,
and your amazing attitudes is wonderful. We really love working with
your team.”

konden ervaren. De originele opstelling creëerde een zeer welkom en open
gevoel. Dit was bij IBC, de voornamelijk
technische beurs, verrassend en zorgde
voor veel inloop. Elk vergaderhuisje had
vervolgens zijn eigen stijl met unieke
elementen en op maat gemaakte kunst.
Hierdoor kwamen de diverse merken als
YouTube (vintage langspeelplaten aan de
muren), Google Cloud (logo in een 3D
‘cloud’ op de muur), Widevine (op maat
gemaakte kunst gebaseerd op het logo)
en Android TV optimaal tot leven. De
innovatieve meetingrooms werden zeer
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WAT WAS DE CAMPAGNE/COMMUNICATIESTRATEGIE RONDOM HET EVENT?

“De beursdeelname was vooraf aangekondigd via mailings. Hier konden geïnteresseerden direct inschrijven voor een
persoonlijke meeting tijdens de beurs.
Tevens werden relaties van Google uitgenodigd voor de Google Cocktailparty.
Op de stand zelf waren hosts en hostesses actief om vergaderingen te plannen
en gasten te begeleiden bij demo’s. Na de
beurs is er een follow-up gedaan op basis
van gerealiseerde contacten en behoeften.”
HOE EFFECTIEF WAS HET EVENT?

“The Oval Office heeft met de beursstand
voor Google de award gewonnen voor
‘Best Larger Free Design Stand’. Daarnaast
was de beurs voor Google, mede dankzij
de innovatieve en opvallende stand, een
groot succes door de vele kwalitatieve
gesprekken die zij hebben kunnen voeren
met nieuwe en bestaande relaties. Door
het persoonlijke en goed georganiseerde
klantcontact heeft Google veel inzichten
gekregen in de behoeften van de diverse
klanten en hoe Google hen daar als partner bij kan helpen.”
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LOCATIES

Aanbevolen

14
8

13

6

9

11
2
1

12

4

5

7

1

Evenementenhal
Gorinchem

10

Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem
T 0183-680680
E gorinchem@
evenementenhal.nl
I www.evenementenhal.nl/
gorinchem

3

2

3

Meeting House

BluePoint Liège

Johan de Wittstraat 2
3311 KJ Dordrecht
T 078-6146724
E info@meetinghouse.nl
I www.meetinghouse.nl

Boulevard Emile
de Laveleye 191
4020 Liège
T +32 (0)4 340 35 06
E infoliege@bluepoint.be
I www.bluepoint.be

4

5

Landgoed
Huize Bergen

EIGENTIJDSERF

Glorieuxlaan 1
5261 SG Vught
T 073-6580400
E welkom@huizebergen.nl
I www.huizebergen.nl

Spreeuwelsedijk 9
5091 KS Westelbeers
T 013-5041392
E welkom@eigentijdserf.nl
I www.eigentijdserf.nl

6

KNVB Campus

Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist
T 0343 - 491 424
E info@knvbcampus.nl
I www.knvb.nl/campus

7

8

Alexander Hotel

BluePoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
T +32 (0)3 280 45 11

Oude Zeeweg 63
2202 CJ Noordwijk
T 071- 361 8900
E info@alexanderhotel.nl
I www.alexanderhotel.nl

E infoantwerpen@bluepoint.be
I www.bluepoint.be

9

10

Landgoed
de Reehorst

BluePoint Brussels

Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
T 0343-531818
E reserveringen@antropia.nl
I www.antropia.nl

80 Bd. A. Reyers
1030 Brussels
T +32 (0)2 706 88 00
E infobrussels@bluepoint.be
I www.bluepoint.be

11

12

Laurenskerk
Rotterdam

Hotel-Restaurant
De Os & het Paard

Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam
T 010 - 4131494
E info@laurenskerkrotterdam.nl
I www.laurenskerkrotterdam.nl

Dolsedijk 73-75
4158 EG Deil
T 0345-651616
E info@osenpaard.nl
I www.osenpaard.nl

13

Unique Venues of
Amsterdam
Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
T 020 – 586 0710
E info@uniquevenuesofamsterdam.com
I www.uniquevenuesofamsterdam.com

14

Beurs van Berlage

Damrak 243
1012 ZJ Amsterdam
T 020 - 531 33 55
E events@beursvanberlage.com
I www.beursvanberlage.com

E V E N T S N I EU W S

Corendon Village Hotel opent
Corendon Conference Center

Geslaagde fieldtrip
EVENTS ’N DESIGN
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Het Corendon Conference Center van Corendon Village Hotel

25 oktober j.l. was het de beurt aan Brabant om de meetingplan-

Amsterdam is in november officieel geopend. Corendon focust

ners rond te leiden. “Een uitdaging”, aldus Saskia van VisitBrabant

met het Conference Center op zowel de Nederlandse als internatio-

Convention Bureau, “want wat laat je zien en waarom, we heb-

nale zakelijke markt. Achmed Baâdoud, oud stadsdeelvoorzitter van

ben immers meer dan 500 prachtige locaties waar we uit kun-

Amsterdam Nieuw-West, zal het Corendon team versterken bij de

nen kiezen dat red je niet eens in een maand, laat staan in een

acquisitie en helpen de focus te leggen op zowel nationale als inter-

dag. We hebben er daarom voor gekozen om tijdens deze field-

nationale zichtbaarheid van het Corendon Conference Center. Het

trip onze pay-off ‘Business Brains & Hospitality Heart’ tastbaar

Corendon Conference Center van Corendon Village Hotel Amsterdam

te maken.” Rode draad gedurende deze dag was het gastvrije in

beschikt over elf moderne en flexibele vergaderzalen. Deze bieden de

combinatie met het innovative, het Design denken én het Design

mogelijkheid om te vergaderen in een privékamer met maximaal acht

doen. “Dit was voelbaar bij de locaties die we bezocht hebben als

personen tot het huisvesten van 400 gasten in theaterstijl en 600 gas-

ook in de content die we hebben toegevoegd. Het was een meer

ten in ontvangststijl. Naast volledig ingerichte ruimtes biedt Corendon

dan geslaagde dag volgens de deelnemers.” Ook nieuwsgierig

persoonlijke service en een groot scala aan cateringopties. Uiteraard

geworden wat Brabant als regio voor u te bieden heeft? Neem voor

kunnen zakelijke gasten overnachten in Corendon Village Hotel

kosteloos advies contact op met VisitBrabant Convention Bureau:

Amsterdam en genieten van diverse hotelfaciliteiten, zoals dineren in

conventionbureau.visitbrabant.com/nl/contact

het all-inclusive restaurant, borrelen in SKYBAR 747 (die binnenkort

>

haar deuren opent), sporten in de fitnessruimte of heerlijk ontspannen
in de Village Spa.
Corendon Village Hotel Amsterdam is gunstig gelegen aan de
Schipholweg in Badhoevedorp, dicht bij Amsterdam Airport Schiphol,

Vernieuwde website voor zakelijk
toerisme op de Heuvelrug

Amsterdam centrum en zakendistrict Zuidas. Met de auto of Corendon
shuttleservice is het zeven minuten rijden naar Amsterdam Airport
Schiphol. www.corendonhotels.com

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei wil de
activiteiten op het gebied van zakelijk toerisme de komende jaren uitbreiden. Een belangrijke stap hierin is de vernieuwde website zakelijk.
opdeheuvelrug.nl. “Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 674 miljoen euro en werkgelegenheid voor zo’n 20.000 mensen zijn recreatie en toerisme
ontzettend belangrijk voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Zakelijk toerisme is hierbij jaarlijks goed voor circa 40% van toegevoegde waarde en
werkgelegenheid”, aldus Laura van de Rijke (coördinator campagne Zakelijk op de Heuvelrug). De website zakelijk.opdeheuvelrug.nl is in dezelfde stijl vormgegeven als de moedersite opdeheuvelrug.nl, maar met een eigen menustructuur en eigen URL heeft het een zelfstandig karakter gekregen. De meertalige
website zakelijk.opdeheuvelrug.nl laat direct de veelzijdigheid van de regio zien en de diversiteit van de zakelijke locaties. Daarnaast is er een Venuefinder
aan toegevoegd waardoor het nog makkelijker wordt om de juiste locatie voor een evenement te vinden. Bezoekers kunnen filteren op locatie, aantal personen en indeling. Dit zorgt ervoor dat zakelijke bezoekers direct actueel en relevant aanbod vinden van zakelijke locaties passend bij hun wensen. Deze verbeteringen moeten leiden tot betere vindbaarheid en zichtbaarheid en dus meer bezoekers. Inmiddels hebben 27 locaties zich aangesloten bij de campagne
Zakelijk op de Heuvelrug. Het doel van deze campagne is om de Heuvelrug als zakelijke destinatie te laden waarbij zakendoen en ontspannen natuurlijk
samenkomen. De Heuvelrug is het decor van unieke en inspirerende locaties waar jaarlijks talloze (meerdaagse) congressen, conferenties, trainingen en
overige zakelijke bijeenkomsten plaatsvinden. Duurzaam, gastvrij en van hoge kwaliteit. Bovendien prima bereikbaar met OV en de auto, die veelal gewoon
gratis kan worden geparkeerd. De locaties zijn gelegen in een bosrijke omgeving en bieden een groot scala aan uitdagende outdoormogelijkheden.

M E E T I N G M AG A Z I N E . N L

Plug into simplicity.

Tap into

Make sharing easy and leave an impression
Meetings, incentives, congresses and events today need to be amazing, smooth
and most of all equipped with the best technology. If you want to offer the best
meeting experience to your customers, ClickShare is just the ticket. Barco’s
wireless collaboration system allows users to simply share what’s on their laptop or
mobile device on a presentation screen. No installation, no technical hiccups, no
training. Just quick, confident sharing to make all your events truly professional and
outstanding.

CSE-200

Don’t just take our word for it. You can try it yourself with our 4-week
ClickShare CSE-200 try-out.

Start your free trial today: https://trynow.barco.com/clickshare/.

www.barco.com/clickshare

UW BEDRIJFSUITJE

BIJ HOLLAND CASINO SCHEVENINGEN?

Ga naar hollandcasino.nl/scheveningen of neem contact
op met de Marketing & Sales afdeling op 070-3067863

