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WAAROM ZIJN EVENEMENTEN 
DE TEGENHANGER 

VAN DIGITALISERING?
Waarom zouden we nog evenementen organiseren als we de boodschap zonder podium 

kunnen verspreiden, de voorbereiding enorm veel tijd en geld kost en het voor de bezoeker 
een flinke investering in tijd is? Thuis een webinar kijken wanneer het hen uitkomt is toch 
veel praktischer en goedkoper? Het antwoord waarom het organiseren van een evenement 

wél belangrijk is, is duidelijk: menselijk contact! Het belang hiervan is enorm groot. Waarom?



DIGITAAL TIJDPERK
Er zijn allerlei manieren om elkaar niet 
meer fysiek te hoeven zien en wel het het 
beoogde contact te hebben. We zijn daar 
al zo aan gewend, dat we er helemaal 
niet bij stilstaan. Dat heeft veel voordelen 
zoals besparing in tijd, energie en kosten.

Het lijkt alsof nieuwe technieken steeds 
meer oplossingen bieden voor ons als 
mens, waardoor we beter, effectiever en 
sneller functioneren. Dat klopt, maar een 
ander belangrijk aspect verschuift daar-
door steeds meer naar de achtergrond: 
persoonlijk contact.  

TREND 2020
Sterker nog, de trend in 2020 is dat 
digitale drukte zelfs als hinderlijk wordt 
ervaren en dat het niet bijdraagt aan onze 
gezondheid en prestaties. De analoog 
blijft onmisbaar. En hoe meer vormen van 
digitalisatie, hoe belangrijker het mense-
lijk contact wordt. 

SEND THE MESSAGE
Een lezing kun je natuurlijk op afstand 
via een webinar bekijken. De informatie 
wordt wel overgebracht, maar dit kan 
beter. Een lezing of evenement in real life 
bijwonen heeft veel meer impact. Het gaat 
om de totaalbeleving van de kijker. Ook 
kan er op deze manier worden ingespeeld 
op wat er bijvoorbeeld in de zaal gebeurt. 

OUT OF YOUR COMFORTZONE
Het bijwonen van een evenement zorgt 
ervoor dat je in contact komt met andere 
mensen. Het voordeel hiervant is dat je 
buiten je eigen comfortzone komt. Op 
het werk, in je eigen vriendengroep of 
bij je gezin, zit al snel in je eigen bub-
bel. Tijdens een evenement ontmoet je 
mensen die je anders nooit ontmoet zou 
hebben. Goed voor jou als persoon maar 
uiteraard ook voor je netwerk!

Een evenement voelt voor de bezoekers 
als persoonlijke aandacht en aandacht 
voor elkaar. Iets wat vaak mist in het 
digitale tijdperk. 

MENSELIJK CONTACT DIGITAAL VERWEVEN
Kun je menselijk contact digitaal verwe-
ven? Kun je het gevoel van het menselijk 
contact toch online verlengen? Dat is 

mogelijk! Je kunt de persoonlijke sfeer 
vasthouden door online contactmo-
menten in het voor- en natraject van je 
evenement. Naast dat je contactmomen-
ten onderling tot stand brengt, is dit ook 
meteen het moment om extra content en 
dus inhoud te brengen. Twee vliegen in 
één klap dus! 

DAAR IS DE DAGVOORZITTER
Een dagvoorzitter is de rode draad tijdens 
het programma je evenement en zorgt 
voor dat extra persoonlijke contact waar 
het publiek behoefte aan heeft. Een dag-
voorzitter is de schakel tussen sprekers 
en publiek. Een schakel die essentieel is. 

Om ervoor te zorgen dat de bezoekers het 
persoonlijke gevoel mee naar huis nemen 
kun je overwegen om ze iets mee te geven 
bij het weggaan. Iets fysieks uiteraard. 

ONLINE VS OFFLINE
Het kan wat gek voelen om in je marke-
tingstrategie een (vaak relatief groot en 
duur) offline evenement op te nemen. 
Je haalt er misschien niet direct resul-
taat uit, en nog maar te zwijgen over de 
voorbereiding. En tóch kan de investe-
ring zich uitbetalen omdat er enorm veel 
voordelen aanhangen. 

Investeer in offline! Digitaliseren is fijn, 
het biedt enorm veel voordelen, maar er 
gaat niets boven menselijk contact. Blijf 
investeren in elkaar. 

Het Sprekershuys zorgt ervoor dat jouw evenement voor impact zorgt en denkt 

met alle plezier mee over een eventueel statement dat gemaakt kan worden. 

Dat zit ‘m naast een spreker ook in de inhoud, in de programmering en in de 

invulling van het voor- en natraject. Het is de complete aanpak die daadwerke-

lijk verandering teweegbrengt voor jou en je relaties. Klaar voor impact? Ervaar 

de kracht van het samen sparren met het Sprekershuys. Neem contact op via 

info@sprekershuys.nl of bel 030 304 00 25!
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