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Petra van der Perk, eigenaar van Boutique Eventlocatie Het Nut, ging vorig 
jaar een nieuw avontuur aan. Ze begon Studio Het Nut, een opnamestudio 
voor online en hybride events. Het bleek een goede zet. Veel bestaande en 

nieuwe klanten vinden hun weg naar Beesd. ‘2020 heeft me geleerd dat je als 
ondernemer vooral moet meebewegen met wat er op je pad komt.’

‘STUDIO HET NUT MAAKT 
VERRASSENDE ONLINE 

EVENTS MOGELIJK’
GASTVRIJHEID, 
EXPERTISE & TECHNIEK
“Studio Het Nut is een studioconcept 
waarbij hospitality, techniek en hands-on 
eventmanagement een sterke combina-
tie vormen. We creëren een setting waar 
zowel de sprekers als de deelnemers 
comfortabel zijn en waar je boodschap 
het best tot zijn recht komt. Daarmee 
gaan wij een stap verder dan de meeste 
online studio’s. Vaak is daar de techniek 
dik in orde, maar zijn de gastvrijheid en 
begeleiding minder goed geregeld. Dat 
doen wij echt anders. Ons doel is om de 

Online meetings en events zijn niet meer 
weg te denken. Afgelopen jaar schoten de 
online opnamestudio’s als paddenstoe-
len uit de grond. Ook Petra van der Perk, 
directeur van boutique event locaties Het 
Nut in Beesd bedacht zich geen moment 
toen Nederland in lockdown ging. Ze 
begon Studio Het Nut.“De kracht van de 

locaties van Het Nut is al tien jaar dat 
mensen elkaar bij ons kunnen ontmoe-
ten in inspirerende en professionele set-
ting. Dat ze zich thuis voelen en verrast 
worden. Toen we onze deuren moesten 
sluiten voor grote groepen, wilde ik onli-
ne events in de stijl van Het Nut mogelijk 
maken voor grote en kleinere bedrijven.”

PETRA VAN DER PERK VAN BOUTIQUE EVENTLOCATIE HET NUT: KLEINE MEETING? 
OOK DAT KAN NOG 

@HET NUT
Soms is het nodig om met een paar mensen 
samen te komen voor een werkoverleg. Bij 

onze locatie Het Nut42 in Beesd is dit mogelijk. 
Voor kleine groepen bieden wij hier een veilige 
werkplek op 1,5 meter, met inachtneming van 
alle hygiëne mogelijkheden. Onze ruimtes zijn 

goed geventileerd en voorzien van een ionisator 
voor een goede luchtkwaliteit. www.hetnut.nl
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klant zoveel mogelijk te ontzorgen. Een online 
event vraagt om een andere aanpak dan een 
live event. Wij hebben die expertise in huis. 
We vinden het belangrijk dat de klant zich 
thuis voelt , dat de techniek en alle elementen 
kloppen en dat er voldoende afwisseling is 
tijdens het event. Wie bij ons een online event 
boekt, hoeft zich echt alleen op de inhoud 
te richten, de rest regelen wij. Onze Studio is 
flexibel en kunnen we opbouwen in ver-
schillende ruimtes. We kunnen ook switchen 
tussen ruimtes. Dat maakt een event visueel 
aantrekkelijk.”

CENTRAAL GELEGEN
Groot pluspunt van Studio Het Nut is de 
centrale ligging, vlak langs de A2. Petra: “Voor 
iedereen uit de buurt van het Rivierenland 
betekent dat het mogelijk is om bij wijze van 
spreken om de hoek een kwalitatief hoog-
waardig online event te organiseren. Daar-
voor hoef je echt niet naar de Randstad. Een 
mooi visitekaartje vind ik dat bedrijven uit 
heel Nederland ons afgelopen jaar hebben 
weten te vinden. Studio Het Nut heeft ons in 
contact gebracht met verrassende en inspi-
rerende klanten, waaronder IT-bedrijf Furore 
(online event), de Hartstichting (online dona-
teursbijeenkomst), Gupta Strategists (online 
recruitment dag), Kite4Life (livestream 
fundraiser) en de Nederlandse Academie voor 
Eetstoornissen (online congres).”

ONLINE HEEFT DE TOEKOMST
Petra: “Ook de komende maanden zullen we 
elkaar zakelijk nog vooral online ontmoeten. 
Mijn advies aan bedrijven en organisaties: 
Blijf plannen maken, blijf elkaar online op-
zoeken. Je bent van harte welkom bij Studio 
Het Nut. ”

HET NUT

DIT HEEFT STUDIO HET NUT TE BIEDEN:
√    Een mooie locatie, een fijne omgeving 

waarin je je thuisvoelt
√    Verschillende ruimtes met ieder een eigen 

sfeer
√  Online eventmanagement in huis
√    Professionele technische begeleiding 

(ruim 20 jaar AV-ervaring)
√    Een online regisseur die je tijdens het 

online event ontzorgt
√    Gastvrije ontvangst met een goede kop 

koffie en evt. lunch en borrel
√    Alle materialen en meubilair voor een 

passende aankleding is op locatie aanwe-
zig

√    Centraal en dichtbij gelegen in Beesd 
langs de A2

√    Betaalbaar – je kunt kiezen uit 3 pakketten 
die we in overleg aanpassen naar wens

Meer weten? Kijk op hetnut.nl/
studio-het-nut/. Volg ons ook op 
Linked In en instagram

Fotografie: Zout Fotografie
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