
theaters

Theaters vormen een ideale locatie voor 
zakelijke bijeenkomsten. De gebouwen 
zijn vaak mooi en imposant en wekken 
meteen het welbekende rode-lopergevoel 
op. Ook liggen ze doorgaans centraal in 
grotere steden en zijn ze met het openbaar 
vervoer goed bereikbaar. 
In principe beschikt een theater over alle 
denkbare faciliteiten die nodig zijn voor 
zakelijke bijeenkomsten en evenementen 
zoals natuurlijk zalen, maar ook foyers, 
kleedkamers, horecavoorzieningen en 
voldoende parkeerplaatsen. Bovendien is 
een theaterzaal uitgerust met hoogwaar-
dige techniekinstallaties op het gebied van 
licht en geluid. Ook is er professionele 
presentatieapparatuur aanwezig zoals bea-
mers en overheadprojectors die uitstekend 
van pas komen bij bijvoorbeeld een 
bedrijfspresentatie. 
Binnen een theater zijn de mogelijkheden 
legio. Voor de hand liggen natuurlijk de 
bedrijfspresentaties of voordrachten, maar 
ook een vergadering of diner op het 
podium of een bedrijfsfeest in de theater-
zaal of in de foyer behoren tot de moge-
lijkheden.
Natuurlijk kan een bijeenkomst ook wor-

den gecombineerd met een bezoek aan 
een voorstelling, of kan een voorstelling 
worden ingezet om personeel of relaties 
in het zonnetje te zetten, al dan niet 
gecombineerd met een borrel of diner 
waarvoor de meeste theaters over uitge-
breide cateringfaciliteiten beschikken. 
Een ‘meet en greet’ waarbij de gasten na 
de voorstelling de acteurs kunnen ont-
moeten maakt de avond compleet.

Aan de slag
Theaters dienen vaak als locatie of als lei-
sure-onderdeel in de vorm van een voor-
stelling. Maar naast passief, kan het thea-
ter ook actief deel uitmaken van de 
bijeenkomst. Veel mensen zijn bekend 
met theatersport, dat mede dankzij pro-
gramma’s als ‘De vloer op’ steeds beken-
der wordt. Deze vorm van improvisatie-
theater kan echter ook voor de zakelijke 
markt iets betekenen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een teambuildingsactiviteit of 
invulling van een break-outsessie.
In een workshop theatersport kunnen ver-
banden worden gelegd tussen theatersport 
en de dagelijkse werkpraktijk. Hierdoor 
worden de onderlinge verhoudingen 

inzichtelijk gemaakt en krijgen deelne-
mers door hoe ze die kunnen verbeteren. 
De deelnemers krijgen zo meer inzicht in 
het functioneren van hun team en hoe ze 
dit kunnen verbeteren. Ook kunnen er 
verrassende kwaliteiten van collega’s aan 
het licht komen die wellicht het verder 
ontplooien waard zijn, zoals leiderschaps-
kwaliteiten of uitstekende communica-
tieve eigenschappen. Door middel van 
speelse en vermakelijke improvisatieoefe-
ningen komen deze aspecten in een posi-
tieve sfeer bovendrijven en wordt het 
gekoppeld aan inspiratie, plezier en posi-
tieve interactie. Met name bedrijven die 
net een reorganisatie hebben meegemaakt, 
een crisissituatie in het team hebben of de 
interne communicatie willen verbeteren, 
kunnen baat hebben bij een theatersport-
workshop. En zo’n workshop krijgt 
natuurlijk ook een extra dimensie wan-
neer je dit op het podium van de grote 
zaal doet.
Dus mocht u nog op zoek zijn naar een 
locatie of invulling van een bedrijfsuitje, 
kijk dan zeker ook eens bij de vele thea-
ters in Nederland. Zij rollen graag de rode 
loper voor u uit. 
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Op de rode loper
Theater als zakelijke locatie

Theaters vormen een geliefde locatie voor een zakelijke 
bijeenkomst en worden dan ook regelmatig ingezet om 
een bijeenkomst tot een succes te maken. Maar een thea-
ter kan meer zijn dan alleen een decor.
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