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VOORWOORD
Welkom bij de leergang Advanced Event Management.
Met deze korte opleiding bieden wij event professionals de mogelijkheid om hun kennis
over strategisch event management en marketing te ontwikkelen en te verdiepen,
inspelend op de laatste ontwikkelingen en trends in de event branche.
De programmaleiding van Master in Event Management is erin geslaagd een interessant,
actueel en interactief programma samen te stellen dat naast een theoretische verdieping
ook handvatten geeft hoe je deze kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunt
brengen.
Door het volgen van deze opleiding neem je een volgende stap als event professional en
zorg je ervoor dat je evenementen meer strategisch kunt inzetten binnen jouw organisatie
of richting jouw opdrachtgevers. Met als resultaat dat je jouw evenementen naar de next
level brengt.
De leergang wordt afgesloten met een schriftelijk essay en mondeling assessment waarin
u laat zien de aangereikte kennis te beheersen en toe te kunnen passen.
Na het succesvol doorlopen van de leergang ontvangt u uw een certificaat. Indien u de
leergang Professional Event Management eveneens succesvol heeft afgerond, ontvangt u
de EMa-status en heeft u de titel Certified Event Professional verworven.
Wij wensen u veel succes en plezier bij het volgen van deze leergang.
Harry de Winter
Directeur Master in Event Management
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INLEIDING
Voor u ligt de studiehandleiding van de leergang Advanced Event Management- The
Next Level. Hierin staat beschreven wat de leergang inhoudt en hoe de
eindbeoordeling plaatsvindt.
In deze leergang duiken ervaren vakdocenten en professionals dieper in op de
vaardigheden die je als event manager vandaag en morgen nodig hebt om je vak
goed uit te oefenen.
De leergang leert hoe je creatieve inspirerende concepten kunt bedenken voor je
event, wat er nodig is om de gewenste resultaten te behalen uit je events en hoe je
events inzet als onderdeel van je marketing communicatie plan. Maar kijkt ook naar
jou als persoon en hoe je beter kunt functioneren als event professional binnen jouw
organisatie. Een complete benadering, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen.
In de modules willen we graag gebruikmaken van echte praktijkvoorbeelden van de
deelnemers.
De leergang behandeld de volgende modules:
Strategisch event marketing
Succesvolle merkactivatie
Experience design
De Imagineer
Persoonlijk en effectief leiderschap
Customer journey en experience
Design thinking
De leergang beslaat:
Vier studiedagen van 09.30-18.00 uur (Colleges zijn van 10.00 – 17.00 uur).
Zelfstudie (20 uren).
Halve dag toelichting schriftelijk essay en mondeling assessment.
Halve dag certificaatuitreiking, reflectie en diner.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat, wordt u geacht actief deel te nemen
aan alle studiedagen en het tentamen met een voldoende (minimaal 5,5) af te sluiten.
Iedere deelnemer dient een week voor aanvang van de leergang een
representatieve foto van zichzelf te sturen naar info@masterineventmanagement.nl.
De benodigde literatuur voor de leergang wordt op de eerste dag uitgereikt.
Veel plezier en succes bij de leergang Advanced Event Management! The Next Level
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DAG 1
STRATEGISCH EVENT MARKETING EN
SUCCESVOLLE MERKACTIVATIE
09.30 - 10.00
Ontvangst Harry de Winter - Directeur Master in Event Management.
10.00 - 10.15
Titel: Praktijkcase
Inhoud: Introductie leergang en keuze maken van eigen praktijkcase voor einde van de middag
Facilitator: Rinco van Rijn, event strateeg en coach, eigenaar van Discover Projects.
10.15 – 12.45
Titel: Strategische event marketing
Docent: Marike Dragt en Maayke Könemann, Dragt & Könemann Corporate Event Strategy
Inhoud: Stakeholders zien meer en meer de waarde van events voor zowel organisatie als
bezoeker. Het besef dat events een wezenlijke bijdrage leveren aan de overall (marketing) strategie
van een organisatie dringt steeds meer door. Om dit potentieel verder te ontsluiten is een
strategische aanpak noodzakelijk.
Voor event managers brengt dit een aantal interessante uitdagingen met zich mee. De event
manager zal in een vroeg stadium, in samenspraak met stakeholders, een vertaalslag van de
strategie naar evenementen moeten maken. Inzichtelijk moet worden welke events er zijn in een
organisatie, welke doelen ze dienen, hoe ze te stroomlijnen en te professionaliseren zijn én hoe ze
aansluiten op andere communicatiemiddelen en strategieën.
12.45 - 14.00
Gezamenlijke lunch en rondleiding locatie.
14.00 – 16.00
Titel: Succesvolle merkactivatie
Docent: Gerben Plasmeijer, eigenaar van Obsession Evenementenbureau
Inhoud: Merkactivatie krijgt een steeds belangrijkere rol bij bedrijven en organisaties. Wat is het
onderscheidend vermogen van je merk? Wat is de kracht en impact van evenementen als live
communicatie kanaal en hoe organiseer je een succesvolle merkactivatie door inzet van
evenementen. Gerben – genomineerd voor de Gouden Giraffe 2019 met de case van Bol.com – laat
je ervaren hoe een succesvolle merkactivatie tot stand komt, en wat hiervoor nodig is. Je leert over
de cruciale succesfactoren, uitdagingen en hoe je dit aanpakt in de praktijk middels een
praktijkopdracht.
16.00 – 17.00
Korte praktijkopdracht in groepen met presentatie. Dit zal verder uitgewerkt moeten worden.
Hier starten we met geselecteerde eigen praktijkcase van de deelnemers.
Wat ga je anders doen op basis van bovenstaande twee modules.

17.00 – 18.00
Einde, borrel en netwerken.
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DAG 1
LEERDOELEN

Strategisch event marketing
Wat zijn de kaders en uitgangspunten voor een strategische data-gedreven marketing aanpak
bij de organisatie van evenementen.
Welke inzichten helpen om deze aanpak te definiëren.
Hoe vertaal je dit concreet in een zowel overall als individuele event aanpak.

Succesvolle merkactivatie
De middag is interactief waarbij in werkgroepen aan de slag wordt gegaan om het geleerde in de
praktijk te brengen. Aan het einde van deze module is er reflectie. Het resultaat is dat elke
deelnemer de praktische tools krijgt om zelf in de eigen organisatie aan de slag te gaan.
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DAG 2
EXPERIENCE DESIGN EN DE IMAGINEER

09.30 – 10.00
Ontvangst.
10.00 – 12.00
Titel: Experience design
Docent: Patrick Roubroeks, Creative Director XSAGA
Inhoud: Beleving is voor organisatoren van evenementen cruciaal om het verschil te maken. Dit is
nog niet zo makkelijk. Om de bezoeker te blijven binden, is het voor organisatoren steeds
belangrijker om Experience design toe te passen. Dit draait om het zodanig inrichten van een
evenement dat de bezoekersbeleving optimaal is; in elk detail, ruim voor de start van het
evenement. Dit klinkt als een open deur, maar is erg lastig. Het vereist namelijk diepgaande kennis
over de doelgroep en stelt organisatoren voor dilemma’s.
Wat inspireert de directeur van een gerenommeerd bureau als XSAGA? Hoe kom je van een vraag
voor een evenement tot een creatief concept met behulp van Experience design en wat heb je
hiervoor nodig? Aan de hand van praktijkcases licht Patrick dit toe. Daarna ga jezelf in groepen
aan de slag met een eigen gekozen praktijkcase van één van de deelnemers.
12.00 – 13.15
Gezamenlijke lunch en rondleiding locatie.
13.15 – 17.00
Titel: De Imagineer
Docent: Marieke Dik, Findig bureau voor training en merkactivatie
Inhoud: In de huidige economie is het voor bedrijven essentieel om beleving en betekenis te
koppelen aan hun producten en diensten. Een product of merk staat in de 21e eeuw niet alleen
garant voor een bepaalde kwaliteit met functionele en emotionele waarden; het vertelt een
verhaal, waardoor de gebruiker zich ermee verbonden voelt. De imagineer is de persoon die deze
beleving en betekenisgeving ontwerpt en regisseert.
17.00 – 18.00
Einde, borrel en netwerken.
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DAG 2
LEERDOELEN

Experience design
Hoe u van opdracht tot creatie komt.
Hoe u de boodschap van een merk kan uitdragen in een evenementenconcept.
Het verkrijgen van inzicht in het creatieve proces dat leidt tot een belevenis op uw evenement.
Design technieken / tools voor het vormgeven van een experience.
Hoe u waarde kunt creëren door middel van experience.

De Imagineer
Zicht op de context waarbinnen de imagineer opereert.
De belangrijkste theorie achter de veranderende economie en de relevantie van imagineering.
Kennis over de imagineer en zijn werkproces en ontwerpmethodiek.
Inspiratie voor het eigenlijke werk: aan de hand van oefeningen op zoek naar je eigen
imagineeringskracht
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DAG 3

PERSOONLIJK EN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

09.30 - 10.00
Ontvangst
10.00 - 12.30
Titel: Persoonlijk en effectief leiderschap
Docent: Marieke Dik - Findig bureau voor training en merkactivatie.
Inhoud: Hoe is je relatie met jouw opdrachtgever of interne stakeholders? Heb je de vraag altijd
helder? Hoe acteer je als event professional naar je team, collega’s en leveranciers? Hoe kun je
meer uit jezelf en anderen halen? Dit zijn vragen waar we bij deze module dieper op ingaan en de
antwoorden? Die geef je ZELF. Door het inzetten van praktijkvoorbeelden en veel te oefenen in
een veilige omgeving. Het basisprincipe is leren van en met elkaar. Waarbij we gretig gebruik
maken van de diversiteit binnen de groep.
12.30 - 13.30
Gezamenlijke lunch en rondleiding locatie
13.30 - 17.00
Docent: Marieke Dik - Bureau Findig voor training en (merk) activatie.
Titel: Vervolg persoonlijk en effectief leiderschap
In deze module zal ook de essay worden behandeld.
17.00 - 18.00
Reflectie en netwerken
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DAG 3
LEERDOELEN

Persoonlijk en effectief leiderschap
Inzicht te krijgen in jouw eigen manier van leiderschap en als gesprekspartner.
Een helder beeld te krijgen van jouw eigen houding in het contact met de mensen met wie je
samenwerkt.
Hoe je jouw talenten inzet om alle processen te managen.
Hoe je ervoor zorgt dat jouw team een extra stap zet om het event succesvol te maken.
Inzicht te krijgen in de relatie tussen eigen gevoel, gedachte, gedrag en behoefte.
Zelfkennis te leren gebruiken in zijn/haar relaties.
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DAG 4
CUSTOMER JOURNEY EN
DESIGN THINKING

09.30 - 10.00
Ontvangst
10.00 – 12.30
Titel: Customer journey & experience
Docent: Daan Noordeloos,
Inhoud: Hoe kunnen events en beursdeelnames voor bedrijven een bijdrage leveren aan de
customer journey en customer experience van hun (potentiële) klanten. De customer journey
helpt je inzichtelijk te krijgen welke fases jouw doelgroep doorloopt vanaf het eerste moment dat
je doelgroep met je merk of bedrijf in contact komt tot aan de uiteindelijke conversie en het
opbouwen van loyaliteit. En waar en wanneer je contactmomenten (touch points) kunt inbouwen
met relevante en waardevolle content en events.
Customer experience is de som van alle ervaringen die een klant opdoet tijdens interacties met
het merk. De afkorting hiervan in CX. Bij klantbeleving gaat het niet om een bepaald moment,
maar om alle momenten in de gehele customer journey. In dit college leer je de belangrijkste
basisbegrippen binnen customer experience zoals: customer journey, CX design, CX strategie, CX
meting. Inzichten in de praktijk worden toegepast en hoe deze toe te passen zijn binnen event
management.
12.30 - 13.30
Gezamenlijke lunch en rondleiding locatie.
13.30 - 17.00
Titel: Design Thinking
Docent: Cor Noltee - docent Design Thinking bij HKU.
Inhoud: In je leven loop je geregeld tegen problemen aan. En dan? Je gaat op zoek naar een
oplossing, het liefst zo snel mogelijk. Dat is onze natuurlijke reactie, dat is ‘normaal’. Designers
bekijken het anders. Zij zeggen dat het prima is om een probleem te hebben. Je mag daar best bij
stilstaan. Designers gebruiken de Design Thinking-methode om een vraagstuk te analyseren en op
te lossen. De manier waarop zij werken wordt nu ook steeds meer toegepast in andere branches
en beroepsgroepen.
Design Thinking is een proces waarbij eigen vooroordelen opzij worden geschoven en complexe
problemen worden opgelost door te denken vanuit het perspectief van de gebruiker. De
pijnpunten en wensen van de eindgebruiker worden onderzocht. Het is een creatief proces
bedoeld om ideeën te verkrijgen. De evenementenbranche is één van de vakgebieden waar
Design Thinking groeit in populariteit. Teams gaan terug naar de tekentafel om te denken vanuit
bezoekers en stakeholders om zo van events ervaringen te maken. De methode zorgt ervoor dat
eventprofessionals niet meer verzanden in details als pendelvervoer, maar focussen op de kern.
Wie zijn mijn stakeholders, wat willen ze en hoe ga ik gedragsverandering teweeg brengen?
We maken hierbij gebruik van eigen gekozen praktijkcase van één van de deelnemers om het
Design Thinking proces hierop te toetsen.
17.00 – 18.00
Einde, borrel en netwerken.
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DAG 4
LEERDOELEN

CUSTOMER EXPERIENCE
Hoe u inzichtelijk krijgt welke fases uw doelgroep doorloopt.
Hoe u contactmomenten kunt inbouwen met relevante content.
Hoe u de customer journey toepast in eventmanagement.
DESIGN THINKING
Hoe u van opdracht tot creatie komt.
Hoe u de boodschap van een merk kan uitdragen in een evenementenconcept.
Het verkrijgen van inzicht in het creatieve proces dat leidt tot een belevenis op uw evenement.
Design technieken / tools voor het vormgeven van een experience.
Hoe u waarde kunt creëren door middel van design thinking.
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DAG 5
EXAMINERING

ASSESSMENT EN ESSAY
De examinering vindt enerzijds plaats door middel van een advies dat u moet schrijven aan de
hand van een casus in uw dagelijkse praktijk. In het advies beschrijft u de eigen case en tot welke
(nieuwe) inzichten u bent gekomen door de leergang (college, training of literatuur) en wat u door
dit nieuwe inzicht de volgende keer anders zou doen (reflectie). De opdracht en het
beoordelingsmodel voor het advies wordt op de eerste dag toegelicht.
Toelichting onderdeel 1:
U gaat op zoek naar een casus in uw dagelijkse praktijk. Dat kan zijn op het gebied van
conceptontwikkeling, marketing, leiderschap of een andere casus waar u op komt door een van
de cursusdagen. Deze casus gaat u uitschrijven: wat is er aan de hand? Dan gaat u aan de hand
van de theorie die u aangeboden krijgt de casus verder analyseren. Hierdoor komt u tot nieuwe
inzichten, begrijp u beter wat de oorzaak is van een probleem en kunt u ook op een ander level
komen tot een passende oplossing. Dit gaat u beschrijven in de vorm van een advies. Hiervoor
krijgt u een beoordelingsmodel aangereikt (we noemen dit een rubrics) waarin wij precies
beschrijven wat we van u verwachten met betrekking tot die analyse. U krijgt ruim de tijd om dit
advies te schrijven, omdat u in de eerste week van de leergang de opdracht krijgt met het
bijbehorende beoordelingsmodel.
De examinering vindt anderzijds plaats door een mondeling assessment. Dit assessment wordt
afgenomen aan de hand van het boek de Imagineer op basis van casuïstiek dat ter plekke aan u
wordt voorgelegd. Hiervoor dient u zich goed verdiepen in het boek de Imagineer en krijgt u ter
plekke een casus aangereikt, waar u vanuit de theorie op moet reageren. Dus hoe zou een
Imagineer deze casus aanpakken? Dit is een mondeling examen, waar we ook aan de hand van
een rubrics zullen scoren hoe u in staat bent om de theorie toe te passen.
De deelnemers ontvangen na iedere studiedag per e-mail de presentaties van de docenten ter
voorbereiding op de examinering. De deelnemer ontvangt op de donderdag na het assessment
vóór 12:00 uur bericht, indien de leergang met een onvoldoende is afgesloten. Er is een
herkansingsmogelijkheid; datum en tijd in overleg met de organisatie.
Cijfer
Om in aanmerking te komen voor het certificaat, wordt u geacht actief deel te nemen aan alle
studiedagen en beide examenonderdelen (essay en het assessment) met een voldoende
(minimaal 5,5) af te sluiten.
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DAG 6
CERTIFICAATUITREIKING

De laatste bijeenkomst start met de hoedenceremonie en certificaatuitreiking. Tezamen met de
reflectie op het tentamen. Er is een rondleiding en de leergang wordt feestelijk afgesloten met
een diner.
15.00 - 15.30
Ontvangst met aperitief.
15.30 - 17.00
Hoedenceremonie, reflectie en certificaatuitreiking (fotograaf aanwezig).
17.00 - 17.30
Rondleiding
17.30 - 19.00
Feestelijke afsluiting
19.00
Einde.
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OVERIGE STUDIE INFORMATIE

LITERATUUR:
Verplichte studiestof:
De Imagineer – Gabriëlle Kuiper & Bert Smit
Alle presentaties van de colleges en trainingen
Alle verplichte literatuur voor de leergang wordt op de eerste dag uitgereikt.
ZELFSTUDIE
Deze leergang bevat 20 uur zelfstudie. Dit is opgebouwd uit 10 uur voor het lezen van de literatuur
en 10 uur ter voorbereiding op het tentamen. Verder kan het voorkomen dat u voor aanvang van
de leergang enkele leesopdrachten digitaal ontvangt ter voorbereiding op de leergang.
CERTIFICERING
Bij volledige aanwezigheid en een voldoende voor het tentamen ontvangt de deelnemer een
certificaat van Master in Event Management. Bij volledige aanwezigheid, maar
onvoldoende voltooien van het tentamen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.
Indien de deelnemer zowel Advanced Event Management én de leergang Professional Event
Management met een voldoende heeft afgerond, ontvangt hij of zij de EMa-status en heeft de titel
'' Certified Event Professional' verworven.
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Meerwaarde tijdens de opleidingen zijn ook de prachtige
leslocaties. De collegiale ontmoetingen tussen andere
eventmanagers zorgt voor een boeiende interactie tijdens
en na de opleiding. De opleiding tot gecertificeerd
Eventmanager is voor mij een mooie aanvulling op mijn
werk als congres coördinator in het UMC Utrecht.
Sylvia van Zuilen - UMC Utrecht

Inmiddels al 13 jaar werkzaam als event manager bij Sogeti
Nederland. Tijdens de cursus event management en advanced
event management heb ik veel leuke mensen leren kennen en
veel geleerd. De locaties waren bijzonder inspirerend en na de
leergangen en pittige examens heb ik mijn EMa status in
ontvangst mogen nemen.
Laura de Jong - Sogeti Nederland

Het was een leerzame en interessante leergang van Master in
Event Management met inspirerende sprekers en docenten
uit het werkveld. Dit allemaal met een optimale balans tussen
theorie en praktijk. De locaties die ik bezocht heb, zijn een
aanvulling op mijn portefeuille.
Jomark Kool - UWV
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Supporting Partners
zie deze link voor het volledige overzicht

Preferred Partners &
Media partners
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Hebt u vragen of wenst u verdere informatie. Aarzel niet en neem
vrijblijvend contact op met:
Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

+316 506 663 64

harry@masterineventmanagement.nl
www.masterineventmanagement.nl

