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VOORWOORD
Welkom bij de leergang Strategisch Event Management.
Met deze korte opleiding bieden wij jou de mogelijkheid jouw strategische kennis te
vergroten, te actualiseren en te verdiepen.
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 strategie van een
organisatie dringt steeds meer door. Om dit potentieel verder te ontsluiten is een
strategische aanpak noodzakelijk.
De hoog aangeschreven docenten én vakexperts van Master in Event Management nemen
je in dit proces mee naar “The Next Level” zodat jij als event professional optimaal in de
gelegenheid wordt gesteld om in- en extern jouw stakeholders meer en meer te
overtuigen van een strategische aanpak bij het plannen en vormgeven van evenementen
over een langere periode.
Wij wensen je veel succes en plezier bij het volgen van deze leergang.
Harry de Winter
Directeur Master in Event Management
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INLEIDING
Voor je ligt de studiehandleiding van de leergang Strategisch Event Management. Hierin staat
beschreven wat de leergang inhoudt en hoe de eindbeoordeling plaatsvindt.
Live events, online events én hybride Events kunnen van grote waarde zijn voor zowel organisatie als
bezoeker. Maar om dit potentieel te ontsluiten is een strategische aanpak noodzakelijk. De kracht van
persoonlijke ontmoetingen komt tot zijn recht als deze voortkomen uit strategie en zijn ingebed in de
cultuur van de organisatie. Ook moeten deze aansluiten bij de behoeften, de gedragingen en de sociale
context van de genodigden.
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.
Om ervoor te zorgen dat de evenementen daadwerkelijk aansluiten op de organisatiestrategie, dien je
onderzoek te doen naar de doelgroep en aansluiting te vinden met deze doelgroep. Om het succes van
het individuele evenement te maximaliseren is het belangrijk om de boodschap door middel van een
relevant verhaal bij de juiste doelgroep te brengen. Om dat doel te bereiken, kan je een microcultuur
gebruiken om de boodschap te laten leven bij de doelgroep. Dat zorgt ervoor dat het event ademt wat zo
specifiek is voor wat deze mensen delen. Tegelijkertijd wint het merk van het bedrijf aan
geloofwaardigheid en relevantie.
Tijdens de tweedaagse leergang werk je aan een strategisch eventplan, dat je de tweede dag presenteert
aan een jury. Na het succesvol doorlopen van de leergang ontvang je een certificaat.
De leergang behandelt de volgende modules:
Wat is een strategische event aanpak.
En hoe kunnen concrete marketingdoelen en indicatoren (KPI’s) daaraan worden gekoppeld.
Wat maakt een event succesvol? Wanneer kan je zeggen dat het iets oplevert?
Hoe kun jij de geloofwaardigheid van een merk verhogen middels een event?
Wat en waar moet jij uitzoeken om een event vorm te geven en om te zorgen dat het ‘echt’ gaat leven?
Wat zijn de belangrijkste basisbegrippen binnen customer experience zoals customer journey, CX
design, strategie en meeting en hoe pas je dit toe.
De leergang beslaat:
Twee studiedagen van 09.00-18.00 uur ( incl. reflectie en netwerkborrel).
Zelfstudie (5 uren).

Om in aanmerking te komen voor het certificaat, wordt je geacht actief deel te nemen aan alle
studiedagen en een succesvolle beoordeling op jouw pitch van de jury te ontvangen.
Veel plezier en succes bij de leergang Strategisch Event Management!
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LEERDOELEN

STRATEGISCH EVENT MANAGEMENT LEERT U:

Het belang van een goede event strategie
Een concrete aanpak voor strategisch event management
Het kunnen doorgronden van een cultuur
Het bottom-up ontwikkelen van een event-concept vanuit een strategie
Wat zijn de belangrijkste basisbegrippen binnen *customer experience zoals customer journey,
CX design, CX strategie, CX meting. Praktijkcase CX
Inzicht in de customer journey van een deelnemer aan events
Een dieper inzicht in de effectiviteit van een event
Het kunnen pitchen van een event-concept aan de relevante stakeholders

*Customer experience is de som van alle ervaringen die een klant opdoet tijdens interacties met
het merk. De afkorting hiervan is CX
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INHOUD
Professor Ed Peelen zal vanuit zijn ruime expertise en ervaring op gebied van relatiemarketing, Event
Marketing in een breder perspectief plaatsen om zo het belang ervan toe te lichten in een strategisch
kader.
Maayke Könemann en Marike Dragt zullen aan de hand van veel casuïstiek en onderzoeksgegevens,
nader ingaan op wat een event effectief maakt; wanneer kan je zeggen dat het een succes is
geworden? Welke informatie heb je daarvoor nodig? En wat houdt dat strategische kader nu precies in?
Wanneer de strategische kaders en doelen helder zijn is het tijd om deze concreet in een overall event
aanpak en een individueel event te vertalen.
Marco Mossinkoff maakt het verschil tussen een doelgroep en een (micro) cultuur overduidelijk. Welke
cultuur ga je kiezen en welke elementen ervan heb je nodig om deze tot leven te laten komen? Bedenk
de boodschap die je wilt overbrengen: hoe kan je dat doen door een verhaal eraan vast te koppelen? En
hoe kan je mensen tijdens het event dit verhaal doen beleven?

De belevenis is dan ook een belangrijk element om tot een geslaagd event te komen. Wat is de
emotionele reis die een bezoeker doorgaat? Daar zal Daan Noordeloos op zijn inmiddels beproefde
wijze verder op ingaan. De deelnemer leert de belangrijkste basisbegrippen binnen customer experience
zoals customer journey, CX design, CX strategie, CX meting. Een Praktijkcase CX leert hoe de belangrijkste
CX inzichten in de praktijk worden toegepast: CX Implementatie/organisatie. In een interactieve
werkvorm groepsdiscussie bespreek je de belangrijkste inzichten en hoe deze toe te passen zijn binnen
event management.
Tot slot zal je jouw eigen event, ook aan de hand van jouw eigen ervaringen en toekomstige doelen
presenteren om daar kritisch feedback op te krijgen.
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UITLEG OPDRACHTEN
Dag 1: Wat en Waarom?
Je neemt een plan van aanpak, of een min of meer uitgewerkt idee mee vanuit je eigen praktijk.
Daarmee gaan we in groepen aan de slag, Als groep wordt er één gezamenlijke case gekozen en vertalen
jullie de inzichten die je de eerste dag meekrijgt in het verbeteren van de algemene omschrijving en
bedoeling van jullie event opzet. De eerste dag zal dan ook toegewijd zijn aan het vaststellen van de strategische - inkadering van het event; dat betekent dat je strategische doelen kan herkennen, deze kan
vertalen naar concrete doelen (te bereiken met het event) en meetbaar kan maken. Je wordt in dit
proces begeleid en aan het einde van de dag gaan we deze plenair bespreken.
Dag 2: Hoe?
Aan de hand van de uitkomsten van de eerste dag gaan jullie als groep zorgen dat er een concreet plan
gepresenteerd kan worden. Jullie leren de doelstellingen te vertalen in een over te brengen boodschap.
Om deze boodschap op een geloofwaardige manier over te brengen kan je gebruik maken van een
(micro)cultuur. Je gaat onderzoek doen om de kernelementen (of kenmerkende elementen) van deze
microcultuur en deze in kaart brengen. Vervolgens gaan jullie middels de eigenschappen van een ‘goed
verhaal’ deze elementen van een microcultuur vertalen naar een event. Dat geeft antwoorden op de
vragen: wat is de juiste vormgeving? Welke media ga ik gebruiken? Welke objecten, kleuren, mensen,
muziek? En wat is dan de route – beleving – die de deelnemers ervaren tijdens het event? Het
uiteindelijke resultaat, dat je als groep aan het einde van de dag gaat pitchen, is een overtuigend voorstel
voor een event dat enerzijds voortkomt uit de inzichten die je tijdens deze dagen hebt meegekregen én
anderzijds jouw eigen creativiteit.
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DAG 1
STRATEGISCH EVENT MANAGEMENT
09.00 Ontvangst.
09.30
Docent: Harry de Winter - Directeur Master in Event Management
Titel: Introductie leergang
Inhoud: Introductie leergang en deelnemers
09.35 - 10.45
Docent: Ed Peelen - Professor Marketing en Strategie
Titel: Strategisch event management: de aanpak
Inhoud: Onder de communicatie-instrumenten nemen live events een bijzondere plaats in. Ze zijn
duur, maar zeer krachtig. Voor de personen die het event live meemaken kan het een grote impact hebben,
maar in combinatie met andere media, kan het ook een grote breedtewerking hebben. Live events zijn daarmee
te duur en te krachtig om alleen op ad hoc basis in te zetten. Ze verdienen een strategische aanpak, waarbij een
vertaalslag plaatsvindt van merk en marketing/verkoopstrategie naar het beleid voor de live events. En waar live
events worden ingezet temidden van andere communicatie-instrumenten op een zorgvuldig geplande wijze,
met toereikend budget, waarbij op een accountable wijze het concept op unieke en merkeigen wijze is te
ontwikkelen en uit te voeren.
11.00 - 12.45
Docenten: Maayke Köneman en Marike Dragt - Experts Event Strategie
Titel: Kaders en uitgangspunten voor een event strategie
Inhoud: Wat zijn de kaders en uitgangspunten voor een strategische aanpak, welke inzichten helpen om deze
aanpak te definiëren en hoe vertaal je het concreet in een zowel overall als individuele event aanpak?
12.45 - 14.00
Gezamenlijke lunch
13.00 - 14.00
Titel: Vervolg ochtendprogramma
Inhoud: Start van de opdracht in de groepen (zie ochtendprogramma en beschrijving op pagina 5)
14.00 - 15.00
Titel: vervolg ochtendprogramma
15.00 - 17.00
Docent: Marco Mossinkoff - Docent Marketing en Branding
Titel: Het ontstaan van merkbetekenis
Inhoud: Doelgroepen bestaan niet. Deze worden door bedrijven gecreëerd, in de hoop te weten wie behoefte
heeft aan een bepaald product. Om een emotionele band aan te gaan met consumenten moet men echter
aansluiting vinden bij een bestaande (micro)cultuur. Het is pas wanneer mensen een merk zich eigenen dat het
merk in betekenis verdient. Maar hoe doe je dat? En wat is het verschil nu precies tussen doelgroepen en
(micro)culturen?
17.00 - 18.00
Reflectie en netwerkborrel
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DAG 2
STRATEGISCH EVENT MANAGEMENT

09.00 - 09.30 Ontvangst
09.30 - 12.30
Docent: Daan Noordeloos - Expert Customer Experience
Titel: Customer Experience en hoe je dat doet
Inhoud: Customer experience is de som van alle ervaringen die een gast 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 en een praktijkcase CX. Ook leer je hoe de CX
inzichten in de praktijk worden toegepast en hoe deze toe te passen zijn binnen event management.
12.30 - 13.30
Gezamenlijke lunch
12.30 - 15.30
Docent: Marco Mossinkoff - Docent Marketing en Branding
Titel: Een verschuiving van doelgroep naar cultuur
Inhoud: Tijdens dit college wordt je geleerd hoe je onderzoek verricht naar de componenten die een cultuur
bepalen en hoe je die componenten vertaald naar een betekenisvol event concept. Ook leer worden handvatten
aangereikt om de onderzochte elementen in kaart te brengen zodat deze aansluiten op het event concept. In
groepen wordt het strategisch event concept én plan van aanpak uitgewerkt.
15.30 - 17.00
Titel: Presenteren van de opdracht aan de docenten
Inhoud: In groepen van maximaal 4 deelnemers gaan jullie het concept pitchen dat jullie hebben vormgegeven
met de opgedane kennis en eigen creatieve inbreng. De jury zal deze voorzien van feedback en reflectie.
17.00 - 18.00
Reflectie en uitreiking certificaten met een feestelijke netwerkborrel
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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 leergangen van Master in Event
Management heb ik veel leuke mensen leren kennen en veel
geleerd. De locaties waren bijzonder inspirerend en de
docenten bevlogen experts.
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

