
Door middel van adventure, beleving en out-of-
the-box denken, maken ze er altijd een uniek 
feest of evenement van. Daar zorgen de bevlogen 

medewerkers wel voor. En dat allemaal in de unieke en 
rustgevende omgeving van de karakteristieke boerderij 
van Watergoed. Dit vond de jury van de Betuwse Onder-
nemersprijs ook en koos daarom eigenaar Joost Frijlink 
tot ondernemer van het jaar.

BELEVING
“Bij alles wat wij organiseren, is beleving het keyword”, 
vertelt communicatiemedewerkster Jet Jansen. De hele 
sfeer en uitstraling van de karakteristieke boerderij, op 
het terras, bij de evenementlocaties en aan de waterplas 
straalt rust uit. De details van de boerderij zijn waar 
mogelijk intact gelaten, terwijl de ruimtes binnen van 
alle vergadergemakken zijn voorzien. Jansen: “Extra 
leuk hierbij zijn onze nieuwe tipi-tenten, waarmee buiten 
extra sfeer en een flexibele overkapping kan worden 
gecreëerd.” 

MAATWERK
Maatwerk is het toverwoord waarbij klantgerichtheid 
voorop staat. Jansen: “De opdrachtgever maakt de keuze 
uit de diverse activiteiten en de mooiste binnen- en bui-
tenlocaties. We vragen wat hij precies wil en wat het doel 
van zijn event is. Daaromheen gaat ons team van experts 
alles uitdenken en organiseren. We doen ruim 800 eve-
nementen per jaar voor groepen van 2 tot 1.000 personen. 
Zo’n beetje alles wat de opdrachtgever wil, kunnen we 
organiseren. We hebben de expertise in huis, en zo niet? 
Dan maken we gebruik van de knowhow van ons grote 
netwerk aan partners.”

OUT-OF-THE-BOX VERGADEREN 
‘Gewoon vergaderen’ is bij Omnivents geen optie. Jansen: 
“We maken er graag meer van. Opnieuw draait het dan 
om de beleving. Even je hoofd leegmaken of aan de team-
building werken. Je kunt gaan boogschieten, quadrijden, 
klimmen, uitgebreid lunchen of een vlot bouwen. Alles 
is mogelijk, als het maar aansluit bij de wens van de 
opdrachtgever en het doel van zijn evenement.” 

Watergoed is zowel ’s zomers als ’s winters de ideale 
locatie voor vergaderingen, bedrijfsuitjes en congressen. 
Jansen: “Echt anders en heel avontuurlijk. En dat alle-
maal op één plek. Kom gerust een keertje sfeer snuiven, 
de koffie staat klaar!”
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Vergaderen en zakelijke bijeenkomsten kunnen 
zoveel meer zijn dan ‘saai in een zaaltje bij 
elkaar zitten’. Daar weten ze bij Omnivents en 
Watergoed in Valburg alles van. Omnivents is een 
avontuurlijk evenementenbureau, gevestigd op de 
karakteristieke en natuurrijke locatie Watergoed. 

Omnivents: volop 
voor beleving 
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