
J
uist in deze economisch mindere tijden is het belang-
rijk personeel te stimuleren en gemotiveerd te houden. 
Ook zien steeds meer organisaties in dat het belang om 

te investeren in bestaande klanten steeds groter wordt. En 
wat leent zich daar nu beter voor dan de maand december? 
Juist het meeliften op het kerstgevoel, waarin verbonden-
heid en betrokkenheid verweven zitten, zorgt ervoor dat de 
pure belevingen aan populariteit winnen bij de wintere-
vents. “Het moet je raken”, zegt José Harsveld, marketing-
manager bij Performance Improvement. Onlangs gaf deze 
specialist in live-evenementen het boekje ‘Master in X-Mas 

Celebrations’ uit, dat het kerstfeest als incentive belicht. 
“Wanneer je kiest voor een ‘doing good feeling good’ kerst-
feest, ben je verzekerd van impact. Juist activiteiten zoals 
koken met een topkok voor daklozen of cadeaus rondbren-
gen samen met de cliniclown bij een kinderziekenhuis zijn 
belevingen die ook echt iets met je doen.”

Boodschap

De winterevents moeten dus een boodschap hebben. Bij 
Deltapark Neeltje Jans wordt hierop ingespeeld door 
“tijdens een winterevent de stormvloedkering te laten zien 
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Relatiemanagement draait anno 2013 om puurheid en intimiteit. Om die reden maken 

schreeuwerige kerstparty’s steeds meer plaats voor belevingen die een goed gevoel bij de 

deelnemer achter laten. Uitjes met een hoog originaliteitsgehalte blijven belangrijk, alleen speelt 

hierbij dan wel het verrassingselement een belangrijke rol. 

Pure belevingen in de 
decembermaand
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en te vertellen waarom deze bijvoorbeeld een open 
verbinding heeft, zodat de mossel- en oestercultuur 
behouden blijft.
De MVO-trend die een tijdje terug zijn intrede heeft 
gedaan bij de winterevents, uit zich ook in de catering. 
“Je ziet steeds vaker dat mensen willen weten waar de 
producten van het kerstbuffet vandaan komen”, licht 
José Harsveld toe.
Jacqueline Leenheer beaamt dit. “Ook voor de diners 
in december wordt er bij Neeltje Jans veel gebruikt 
gemaakt van lokale, maar ook biologische- en fairtrade 
producten. Zo kunnen wij mosselen serveren die hier 
150 meter verderop vandaan komen. Superduurzaam, 
want er is bijna geen transport aan te pas gekomen.”

Christmas down under

De trend waarbij het verrassingselement een belang-
rijke rol speelt, heeft Performance Improvement in 
het boekje ‘Christmas down under’ genoemd. “Alles 
mag hierbij 180 graden anders”, vertelt José Harsveld. 
“Denk aan een beachparty midden in de winter met 
strand, palmbomen en een barbecue, maar waar er 
bijvoorbeeld ook (indoor) gekampeerd wordt in kleine 
koepeltentjes met hierop het bedrijfslogo.”
Andere voorbeelden van eindejaarsevents waarin 
alles net even anders is, zijn bijvoorbeeld varen met 
een RIB-boot terwijl de deelnemers warme thermo-
pakken aanhebben of een 1001 nacht kerstfeest in een 
woestijnachtige omgeving. Ook de verrassingsreizen, 
waarbij de deelnemers tot kort voor vertrek niet weten 
waar ze naartoe gaan, geven een §andere draai aan je 
winterincentive. 
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Unieke kerstlocaties in Attractiepark 
Toverland
De herfst is in volle gang en de dagen worden korter. De 

ideale tijd voor een fonkelend en magisch evenement in 

Attractiepark Toverland. Bent u nog op zoek naar bijzondere 

locatie voor uw bedrijfsfeest, dan bent u bij Toverland aan 

het goede adres. Rond de kerstdagen biedt Attractiepark 

Toverland diverse betoverende mogelijkheden. Van een 

heerlijk kerstbuffet voor het hele bedrijf tot een offi ciële 

jaarafsluiting in een van onze presentatieruimtes. Wist u 

dat Toverland Events al een personeels- of relatieavond 

organiseert vanaf € 45,00 per persoon?* Toverland Events 

staat voor u klaar om van uw kerstborrel een magische jaar-

afsluiting te maken. Ook voor een kickoff van het nieuwe 

jaar is Toverland een uitstekende keuze. In zo’n inspirerende 

omgeving ga je fris en vol goede ideeën het nieuwe jaar in! 

Kijk voor meer informatie op www.toverlandevents.nl of bel 

vrijblijvend naar: 077 4677050. *Prijs is vanaf 150 personen.

Winterevents Eventz

Voorstelling sprookjesmusical Klaas Vaak 
exclusief voor bedrijven
In de wintermaanden speelt in het Efteling Theater de sprookjes-

musical Klaas Vaak. De musical is op 21 september in première 

gegaan en de voorstelling kan gedeeltelijk of helemaal ingezet wor-

den voor familiedagen.  

Klaas Vaak bezorgt met zijn magisch slaapzand kinderen over de 

hele wereld mooie dromen. Zo ook in het Sprookjesbos. Maar de 

laatste tijd lijkt het slaapzand niet meer te werken. Heeft Heks er 

iets mee te maken? En waar komt het zwarte zand vandaan? Bij 

het vallen van de nacht gaat Klaas Vaak samen met zijn trouwe 

vriend de uil op pad om het raadsel voor eens en altijd op te lossen. 

De sprookjesmusical Klaas Vaak is exclusief te zien in het Efteling 

Theater tot en met 9 maart 2014.


