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De meerwaarde van een 
externe vergaderlocatie

Een vergadering of andere zakelijke bij-
eenkomst kan plaatsvinden binnen de 
kantoorruimtes van een bedrijf, maar een 
externe locatie kan veel toevoegen aan de 
effectiviteit en het eindresultaat. Door in 
een andere omgeving bijeen te komen, 
bijvoorbeeld in het spreekwoordelijke 
hutje op de hei, in de bossen of juist aan 
zee, ben je uit je vertrouwde en daarmee 
afleidende omgeving weg. Bovendien 
worden op een externe locatie aspecten 
zoals Food & Beverage, maar ook facili-
teiten zoals beamers en andere benodigd-
heden voor je geregeld. Er komt dus op 
de dag zelf verder geen regelwerk aan te 
pas waardoor je je volledig kunt focussen 
op de inhoud van de bijeenkomst.

Ligging
Het aanbod van locaties die ruimte bie-
den voor zakelijke bijeenkomsten varieert 
enorm. In hotels zijn diverse ruimtes 
voorhanden die ervoor kunnen worden 
ingezet, maar er zijn ook locaties die zich 
juist specifiek richten op één- of meer-
daagse programma’s. Voor het selecteren 
van zo’n externe locatie dien je als op-
drachtgever wel met een aantal dingen 
rekening te houden. Een eerste belangrijk 
punt om over na te denken is de ligging 
van de locatie. Wanneer de vergadering 
zeer intensief is en er belangrijke knopen 
moeten worden doorgehakt, is het wel-

licht verstandig om een landelijke omge-
ving te kiezen. Daar heb je minder last 
van afleiding dan wanneer je in een druk-
ke stad zit met veel geluiden. Een ander 
voordeel van zo’n landelijk gelegen loca-
tie is dat er vaak diverse ontspannings-
mogelijkheden aanwezig zijn om even 
nieuwe energie op te doen, variërend van 
een wandeling door te bossen tot het trot-
seren van een stormbaan. Laatstgenoem-

de type activiteiten kan natuurlijk ook als 
onderdeel van het gehele programma 
worden ingezet.

Bereikbaarheid
De ligging van een locatie hangt nauw 
samen met de bereikbaarheid ervan. Een 
landelijk gelegen locatie is vaak vooral 
goed per eigen vervoer te bereiken, al 
hebben steeds meer locaties een eigen 
pendeldienst vanaf het nabijgelegen trein-
station. Voordeel is wel dat er vaak vol-
doende parkeergelegenheid is en dat er 
tegen een laag tarief of zelfs gratis gepar-
keerd kan worden. Wanneer het openbaar 
vervoer vanwege mvo-beleid een belang-
rijke factor is, kan een locatie in het cen-
trum van de stad uitkomst bieden. Parke-

Ondanks de tegenvallende economie wordt er op de zakelijke 
markt op jaarbasis nog altijd vaak gekozen voor een vergadering 
op een externe locatie. Zo’n locatie kan namelijk bijdragen aan 
het succes van dit soort bijeenkomsten.
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ren in steden is echter vaak lastig en kan 
in grote steden een prijzige aangelegen-
heid worden.

Faciliteiten
Een derde aspect vormen de faciliteiten 
die een locatie biedt. Natuurlijk moet er 
een ruimte aanwezig zijn die groot ge-
noeg is voor de deelnemers van de trai-
ning of cursus. Ook de aanwezigheid van 
of mogelijkheid om break-out rooms te 
creëren wanneer de groep moet worden 
opgesplitst, is een onderwerp om navraag 
over te doen. Naast de ruimte(s) zelf is 
ook de inrichting belangrijk. Wanneer een 
presentatie wordt gevolgd door groepses-
sies, is het verstandig om een opstelling te 
kiezen die voor beide onderdelen handig 
is. Veel locaties bieden per zaal verschil-
lende opstellingsmogelijkheden en kun-
nen adviseren over de juiste indeling. Ook 
wordt de opstelling van tevoren natuurlijk 

klaargezet zodat een groep meteen aan de 
slag kan.
Voor een plenaire sessie zijn vaak ook au-
diovisuele middelen nodig zoals een bea-
mer nodig, net als flipovers en internet in 
de vorm van WiFi. Alle locaties hebben 
de benodigdheden hiervoor in huis. Wel 
verschilt het nogal of je hiervoor apart bij 
moet betalen of dat het bij een arrange-
ment is inbegrepen. Verder is het voor de 
deelnemers erg prettig als de te gebruiken 
ruimtes zijn voorzien van een goed kli-
maatbeheersingsysteem en er voldoende 
daglicht is.  

catering
Voor aanvang van een training is een kop 
koffie een welkome opkikker en ook tij-
dens een vergadering is het prettig als er 
voldoende dranken aanwezig zijn. Rond 
het middaguur is het tijd voor een lunch. 
Aangezien het eten altijd een belangrijk 

punt van kritiek is, moet dit natuurlijk ook 
in orde zijn. Een externe locatie kan dit 
allemaal regelen en in samenspraak met 
de contactpersoon de lunch op de gewens-
te tijd laten brengen. Er is tegenwoordig 
heel veel keuze op het gebied van lunches 
en lunchbuffetten waarbij desgewenst ook 
voor gezonde producten kan worden ge-
kozen. 

Het grootste voordeel van een externe lo-
catie is dat het je regelwerk uit handen 
neemt. Na het selecteren van een locatie 
en het doorgeven van je wensen en eisen, 
kan je je volledig richten op de voorberei-
ding  en het volgen van de training zelf. 
En door in een andere omgeving bijeen te 
komen en tussendoor even naar buiten te 
lopen, wordt de effectiviteit van een cur-
sus nog eens extra verhoogd. De meer-
waarde van een externe locatie is daarmee 
wel bewezen. �
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