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Meebewegen met het nieuwe normaal. Petra van der Perk van boutique eventlocatie 
Het Nut ziet het als een creatieve uitdaging. Met Studio Het Nut biedt ze bedrijven 

de kans om online op afstand samen te komen. “Grote groepen ontvangen zoals we 
deden, is voorlopig niet aan de orde. Maar online en in hybridevorm kunnen we met 

Studio Het Nut alsnog professionele meetings en events hosten.”

STUDIO HET NUT

“BELEVING IS BIJ EEN ONLINE 
EVENT EXTRA BELANGRIJK”

Online en hybride events zijn hot 
and happening nu thuiswer-
ken het devies is. Petra van der 

Perk, directeur van boutique eventloca-
tie Het Nut, springt daar met Studio Het 
Nut op in. “Een online event organiseren 
is voor veel bedrijven en eventmanagers 
een nieuwe tak van sport. Het vraagt   
extra skills: de techniek moet in orde zijn 
en je script kloppend; begeleiden en brie-
fen van sprekers is extra belangrijk, om-
dat zij hun verhaal moeten overbrengen 
richting een camera en zonder directe 
interactie met publiek; online interactie 
moet je moderaten. Bij Studio Het Nut 
hebben we zowel de kennis als de tech-
niek in huis om jou als klant volledig te 
ontzorgen.”

AFWISSELING
Storytelling en afwisseling is volgens 
Petra het sleutelwoord om je de aan-
dacht van online event-bezoekers vast 
te houden. “Door tussen verschillende 
settings te schakelen, kun je bij Studio 
Het Nut een presentatie afwisselen met 
bijvoorbeeld een interview, een ask-the-
speaker-moment en een creatieve break. 
Zo maak je ook van een online event een 
onvergetelijk moment.”  

TOEKOMST
Hybride events hebben de toekomst, 
denkt Petra: “Ik zie daar zeker ook voor-
delen in: je bent niet meer afhankelijk 
van locatiegrootte en kunt veel meer 
mensen bereiken met één event. Ook zal 

het no show-principe minder worden. 
Waar je eerder moest afhaken omdat 
bijvoorbeeld een bespreking uitliep, kun 
je nu alsnog inloggen.”

HAALBAARHEID
Een goed doordacht online event heeft 
absoluut een meerwaarde boven een 
zoommeeting, vindt Petra. Ze maakt met 
Studio Het Nut online events toeganke-
lijk voor MKB en middelgrote bedrijven. 
“Een studio huren voor een online event 
is voor veel bedrijven financieel niet 
haalbaar. Ik zet daarom in op kwaliteit 
voor een haalbare prijs.”  

Kijk voor meer informatie op 

hetnut.nl/studio-het-nut
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