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CONCEPT
Wat is de overkoepelende gedachte waar vanuit het 
evenement wordt georganiseerd? Vanuit deze gedachte 
kan het evenement verder worden ingevuld. Het con-
cept kan overal in worden doorgevoerd. Qua sfeer, de 
huisstijl, online promotie, noem maar op. Denk hierbij 
ook aan de praktische zaken zoals een hashtag, de aan-
kleding, creatieve badges of programmaboekjes. Wees 
creatief!

VOORAF COMMUNICEREN
Mensen zullen zich niet snel aanmelden of komen als 
ze geen idee hebben wat ze kunnen verwachten of wie 

ze gaan zien. Maak een bewuste keuze om een tipje van 
de sluier te communiceren of juist het hele programma. 
Probeer de genodigden te triggeren. Let er op dat je 
altijd de datum tijdig communiceert, zodat ze deze 
kunnen blokkeren. 

WHAT TO ACHIEVE?
Met welk gevoel moet het publiek het event verlaten? 
Waarom organiseer je dit? Wat wil je bereiken met het 
event? Na het beantwoorden van dit soort vragen kan er 
worden gekeken hoe deze doelen bereikt kunnen wor-
den. Hoe kom je daar en wat is daarvoor nodig?

HET PROGRAMMA
Wanneer staat welke spreker op welk podium? Dat is 
een essentiële vraag.
Speel met het programma. Zorg voor een prettige afwis-
seling tussen interactie en inspirerende lezingen. De 
vooraf gemaakte doelen kunnen hier leidend in zijn. 
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Een eventprogramma in elkaar zetten is een leuke 
uitdaging. Hoe zet je een spetterend evenement neer waar 
nog lang over na gepraat wordt? Daarvoor zijn meerdere 
factoren belangrijk. Waar moet je op letten?  

Een goed eventprogramma, 
wat is daarbij belangrijk?

E V E N T S  E V EN TO RG A N IS AT I E
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Zorg ervoor dat de bezoekers weten wat 
het programma is. Een goed program-
maboekje kan hier de oplossing bieden. 
Naast een boekje kan het programma ook 
worden gecommuniceerd op bijvoorbeeld 
digitale schermen die op de locatie aanwe-
zig zijn. 

SAVE THE BEST FOR LAST. OR NOT?
De beste spreker voor het laatst bewaren 
hoeft niet altijd de meest logische keuze 
te zijn. Als je een goed programma hebt 
met goede namen, blijven de gasten echt 
wel tot het einde. De borrel kan daarin 
natuurlijk ook een rol spelen. Zo kan je er 
bijvoorbeeld voor kiezen om de belangrijk-
ste spreker voor een pauze te plannen. Zo 
hebben de gasten echt iets om met elkaar 
over te praten. 

SPREKER(S) EN DAGVOORZITTER
Welke dagvoorzitter? Welke sprekers? 
Er is een enorme vijver aan sprekers en 
dagvoorzitters waar je uit kunt vissen. Om 
de juiste match te vinden is het belang-
rijk dat bepaalde informatie vooraf helder 

is. Bijvoorbeeld het doel, het publiek, de 
verwachting en het thema. Als deze basis 
staat, kan de spreker en dagvoorzitter het 
geheel invullen.

Veel sprekers en dagvoorzitters, maar 
ook het Sprekershuys helpen graag mee 
met de vormgeving en inhoud van het 
evenement. Het is belangrijk om deze 
dan ook vroeg in  te schakelen zodat ze in 
het gehele proces meegenomen kunnen 
worden. Zij hebben een hele andere kijk op 
zo’n dag, maak er gebruik van!

ACHTER DE SCHERMEN
Zorg dat achter de schermen alles uit-
stekend geregeld is. Een goed draaiboek 
biedt daar de oplossing voor. Wie is waar 
verantwoordelijk voor en wat zijn ieders 
taken. Bespreek dit ook goed van tevoren 
om ervoor te zorgen dat de dag zo soepel 
mogelijk verloopt. 

PAUZE
De pauze is een belangrijk onderdeel van 
een evenement. Om te netwerken maar 
natuurlijk ook om een lege maag te vullen 
en kopjes koffie te nuttigen. Afhankelijk 
van de duur van het programma kan je 
de pauze(s) indelen. Niet te lang zodat de 
bezoekers in de juiste flow blijven, maar 
ook niet te kort waardoor bezoekers hun 

broodje nauwelijks kunnen opeten. Let 
hierbij ook op het aantal deelnemers! Hoe 
meer publiek, hoe langer het verplaatsen 
duurt. 

FEEDBACK
Alles is een leerproces, zo ook het organi-
seren van een evenement. Vraag je gasten 
om feedback om daar wijze lessen uit te 
trekken. Deze informatie kan je meene-
men naar het volgende event om deze zo 
naar een volgend level te tillen. 
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Sprekershuys

Het programma met sprekers en dag-

voorzitters samenstellen is een uitda-

ging. Het Sprekershuys denkt hierin 

graag met je mee. Door goed te weten 

wat het doel is, wat er verwacht wordt 

en wie het publiek is, kan er een juiste 

spreker of dagvoorzitter aan het event 

gekoppeld worden. Daarom wordt 

het Sprekershuys het liefst zo vroeg 

mogelijk betrokken bij het proces. Mail 

gerust naar info@sprekershuys.nl of 

bel 030 304 00 25. We helpen je graag!
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