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Op naar het
festivalterrein
Het zakelijke festival is binnen de MICE-markt haar plek
aan het veroveren. Wie wil er nu niet rustig met een
drankje naar een interessante spreker luisteren of zich
vergapen aan een bijzondere festivalact in plaats van de
hele dag in een congreszaal te zitten?

H

et ultieme kenmerk van een festival is dat je vrij
bent om te gaan en staan waar je wilt. Nu leent
niet elke zakelijke bijeenkomst zich voor deze
vrijblijvendheid, maar als je doel is om de banden met
medewerkers of zakenrelaties aan te halen of de bedrijfscultuur onder de aandacht te brengen is het zakelijke festival zeker interessant.

Bezoekers hebben dankzij het informele karakter van
een festival meer invloed op hoe zij hun tijd precies indelen. Zij kunnen ter plekke zelf kiezen of ze kennis willen
opdoen bij die ene presentatie of na vijf minuten toch liever switchen, of juist de focus leggen op netwerken. Dit
draagt verder bij aan het ongedwongen karakter van een
zakelijk festival. Ook biedt het een mooie setting voor
verschillende trainingen en teambuildingsactiviteiten
die simultaan plaats kunnen vinden. Een aantal evenementenbureaus heeft inmiddels al ervaring opgedaan
met corporate festivals. Dit betekent dat net als bij andere
zakelijke bijeenkomsten doelstellingen gewoon behaald
kunnen worden en alles tot in de puntjes kan worden
verzorgd.
DE JUISTE LOCATIE

Niet elke locatie in Nederland is geschikt als festivalterrein. Zo moet er ten eerste natuurlijk voldoende ruimte
zijn om een festivalsetting met verschillende locaties,
tenten en andere onderkomens voor sessies te creëren.
Een combinatie van buitenruimtes en verschillende
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gebouwen of andere onderkomens is ideaal. Ook is een
grote overdekte ruimte in geval van slecht weer een
vereiste. Bestaande festivalterreinen kunnen hiervoor
worden ingezet, maar een industriële locatie met veel
gebouwen en open terrein of een binnenstad kan natuurlijk ook.
CATERING

Of je nu naar een ‘traditioneel’ congres gaat of een
zakelijk festival; de catering moet goed zijn. Passend bij
de sfeer en uitstraling van het festival zijn bijvoorbeeld
foodtrucks een ideale manier om diverse soorten gerechten aan te bieden aan je gasten. Voor het ultieme luxegevoel dient ontbijt natuurlijk op bed te worden bezorgd!
OVERNACHTEN

Glamping is helemaal in. De combinatie van het comfort
van een hotel en de natuurlijke omgeving van en vrijheid van een camping sluit perfect aan bij een zakelijk
festival. Luxe overnachten kan net als in een hotel in
meerdere gradaties. Laat je je gasten met maximaal 10
personen in een hele ruime tent met voldoende privacy
overnachten op een boxspring of bied je iedereen een
eigen compleet ingerichte luxe tent die van alle gemakken is voorzien? Flexotels biedt zelfs inklapbare hotelkamers inclusief douche en toilet die nu al bij verschillende
publieksfestivals en -evenementen worden gebruikt. De
zogenoemde Comfotels zijn naast het sanitair ingericht
met twee boxspring bedden, twee stoelen en een tafel,

opbergruimte voor kleding en worden opgeleverd met
linnen en handdoeken. Elke kamer heeft twee stopcontacten. De inklapbare kamers met sanitair kunnen relatief eenvoudig aangesloten worden op water en riolering.
FESTIVALACTS

Voor de ultieme festivalbeleving heb je natuurlijk ook
bijzonder entertainment nodig. Wat dacht je van een
silent disco, een groots optreden op een hoofdpodium à
la Lowlands of gewoon een ouderwetse draaimolen om
even uit te waaien?
GEZAMENLIJKE ORGANISATIE

Het Zakelijk Festival MiddelpuntNL (MNL) is een mooi
voorbeeld van een festival met een zakelijk doel. Dit jaar
wordt de derde editie gehouden in Amersfoort. Op meerdere locaties in de binnenstad kunnen deelnemers gratis
interactieve sessies bijwonen zodat zij ideeën op kunnen doen, contacten kunnen leggen met vakgenoten en
samen aan de slag gaan met actuele en essentiële vraagstukken. Het uitgangspunt is dat iedereen een bijdrage
kan leveren. Dat betekent dat bedrijven, organisaties een
deelnemende locaties in overleg met de organisatie een
deel van programmering of organisatie kunnen verzorgen. www.mnl15.nl
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Luxe
overnachten
kan net als
in een hotel
in meerdere
gradaties.
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