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VOORWOORD
Vlaanderen, uw regio of stad profileren als een boeiende toeristische bestemming 
in binnen- en buitenland, hoe pakt u dat aan? In ieder geval door uw eigenheid te 
etaleren, en wel op een doelgerichte manier. Door te vertellen waar u goed in bent en 
activiteiten te organiseren die uw profiel ondersteunen. Daarom ook dat evenementen 
zo’n belangrijk deel uitmaken van het toeristisch aanbod. Een toeristisch evenement 
leent zich perfect om uw permanent aanbod onder de aandacht te brengen.

Het bulkt van activiteiten en evenementen in Vlaanderen. De ene wordt al wat 
professioneler georganiseerd dan de andere; sommige hebben een louter sportieve 
invalshoek, andere een culturele, folkloristische of sociale. Maar wanneer heeft een 
evenement ook een belangrijke toeristische waarde? Immers, lang niet alle activiteiten 
zijn geschikt om ‘toeristen te lokken’. Een evenement organiseren (of ondersteunen) 
is een juiste reflex om mensen te mobiliseren, op voorwaarde dat u doordacht te werk 
gaat. 

Het doel van deze brochure is u op weg te helpen, u tips te geven en succesvolle 
voorbeelden te tonen. De organisatie van een evenement vraagt een totaal andere 
aanpak dan het samenstellen van een permanent toeristisch aanbod. Voor sommige 
toerisme-actoren is dit een nieuw gegeven, anderen hebben al jaren ervaring met 
massaevenementen. Het is niet de bedoeling u te vertellen hoe het moet, wel om de 
ervaring van anderen te delen. Voor de samenstelling van deze publicatie is dan ook 
samengewerkt met diverse deskundigen.

U vindt in deze vormingsbrochure praktische richtlijnen, aandachtspunten en 
voorwaarden voor een succesvolle realisatie van kleine en middelgrote evenementen 
die een toeristische uitstraling beogen. Iedereen die in toerisme werkt, vindt wel een 
of andere gouden tip die voor hem of haar van toepassing is. Wij hebben gewoon alles 
op een rij gezet om uw organisatie vlotter te laten verlopen. Beschouw het als een 
soort van checklist. U kunt grasduinen door de brochure en lezen waar u interesse in 
heeft. De structuur van de handleiding laat u toe om naar hartelust te zappen. 

Raymonda Verdyck, 
administrateur-generaal, Toerisme Vlaanderen
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Een evenement is een bijzondere of unieke georganiseerde gebeurtenis van beperkte duur, 
eenmalig of periodiek terugkerend en gericht op een relatief groot publiek, waarvan een gedeelte 
komt van buiten de gemeente, stad of regio. 

Hoofdstuk 1

Evenementen in toerisme
De evenementenkalenders van gemeenten, steden en regio’s laten een brede 
interpretatie van het woord ‘evenement’ toe. Het gaat van kermissen over marathons en 
stadswandelingen tot jazzfestivals en tentoonstellingen. Soms zelfs voetbalwedstrijden. 
Laat het ons in dit geval dan houden op een activiteitenkalender. Uiteraard is die 
heel belangrijk voor de plaatselijke bevolking en heeft de activiteitenkalender ook 
een ontegensprekelijk maatschappelijk draagvlak. Jammer genoeg heeft hij vaak te 
weinig toeristische uitstraling of profilering.

We blijven even stilstaan bij wat een evenement eigenlijk is en welke soorten 
evenementen er zijn. Het is een vrij theoretische benadering die u toelaat uw eigen 
organisatie te plaatsen en zijn omvang en belang in te schatten ten opzichte van 
andere evenementen. 

Of uw evenement al dan niet uw toeristisch profiel ondersteunt, bekijken we later. 

Wat is een evenement?

Volgens deze omschrijving is een voetbalwedstrijd ook een evenement. En strikt 
genomen is dat ook zo. Een voetbalwedstrijd is een georganiseerde gebeurtenis (het 
vraagt vooraf een organisatie om het terrein klaar te maken, de spelers te verwittigen, 
de toeschouwers te motiveren, de kantinewerking voor te bereiden, ...), van beperkte 
duur (de duur van de wedstrijd) en voor een relatief groot publiek (sommige ploegen 
brengen aardig wat volk op de been). Maar de doelstelling is in ieder geval niet 
toeristisch van aard. Toeristische evenementen zijn ‘vooral’ gericht op bezoekers 
van buiten de gemeente, stad of regio. In het geval van een voetbalwedstrijd, 
toneelopvoering, kermis, jaarmarkt of tentoonstelling van een plaatselijke schilder, is 
dat niet de eerste bekommernis. Maar wat uw betrachting met een activiteit ook is, 
als ze occasioneel is, op een bepaald tijdstip plaatsvindt en een grote groep mensen 
aantrekt, kunt u spreken van een evenement. Een rommelmarkt, een wandeling, een 
optreden, een activiteit in het kader van Open Monumentendag of een fietstocht, ze 
vragen allemaal een gedegen voorbereiding. En om het economisch interessant te 
houden, brengt u best wat volk op de been (dat geld uitgeeft en sponsors motiveert).

Soorten evenementen
Om het u mogelijk te maken uw evenement te plaatsen in een geheel, te vergelijken 
of te situeren, reiken wij u elementen aan om uw activiteit in te delen. Omvang, 
bereik en de sector waarin ze plaatsvinden zijn daarin van tel. Het is niet onmogelijk 
dat de verwachtingen anders liggen dan de feiten zijn. Elke organisator droomt van 
een groot evenement met een bovenlokale uitstraling. Maar de inspanningen die men 
daarvoor moet leveren zijn rechtevenredig. Niets belet dat een evenement groeit, 
zowel wat omvang als bereik betreft.

Omvang
Om een indeling te maken op basis van de omvang van een evenement, vertrekt men 
vaak van het aantal bezoekers of toeschouwers.
Men spreekt van een kleinschalig, een middelgroot of een grootschalig evenement op 
basis van concrete bezoekcijfers:

• Kleinschalig: tot ongeveer 500 bezoekers per dag
• Middelgroot: tussen 500 en 5000 bezoekers per dag
• Grootschalig: meer dan 5000 bezoekers per dag
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Uiteraard gaat het om relatieve cijfers. Voor een toeristisch evenement is het minstens 
even belangrijk dat de bezoekers van buiten de eigen stad of regio komen. 

Bereik (indeling volgens Toerisme Vlaanderen):
• Lokaal evenement: gericht op de lokale bevolking. 
• Regionaal evenement: gericht op bezoekers van binnen en/of buiten 

de regio, hoofdzakelijk uit eigen land. Binnen de regionale evenementen 
maakt men ook een onderscheid tussen de evenementen met een 30 km-
bereik en evenementen met een nationale uitstraling.

• Topevenement: evenement met een (inter)nationale uitstraling. 

Het is heel moeilijk om uw eigen evenement te beoordelen. De meeste organisatoren 
hebben de intentie om bezoekers van buiten te regio aan te trekken maar missen 
de uniekheid of de omkadering om dat te kunnen realiseren. Uw evenement moet 
de reële potentie hebben om regionaal of nationaal te bekoren vooraleer u ook 
echt kunt spreken van een evenement van bovenlokaal belang. De manier waarop 
u het evenement organiseert, het programma, de professionele omkadering, de 
promotiecampagne en diverse andere elementen bepalen mee of uw evenement 
bezoekers van buiten de regio zal aantrekken. 

Een fietshappening kan zowel lokaal als regionaal van aard zijn. Gaat het om een 
parcours binnen de eigen gemeentegrenzen, dan zal u eerder lokale mensen 
aanspreken. Werkt u daarentegen samen met verschillende gemeenten, koppelt u 
er een thema en allerlei bezoeken en festiviteiten aan en zorgt u voor een degelijke 
nationale mediacampagne, dan zal uw evenement eerder uitgroeien tot een regionaal 
evenement. Voorwaarde is wel dat het programma sterk (lees uniek) genoeg is om 
mensen van buiten de regio te motiveren. 

Toerisme Vlaanderen bouwde een evenementenbeleid uit. Grote manifestaties 
met een belangrijk toeristisch potentieel (top- en subtopevenementen) kunnen 
ondersteuning genieten van Toerisme Vlaanderen. Internationaal potentieel, locatie en 
creatieve invulling zijn essentiële voorwaarden om in aanmerking te komen. U vindt op  
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=144 een uitgebreide nota 
met criteria, voorwaarden en advies voor de organisatie van topevenementen. Indien 
u veel belang hecht aan de uitstraling van uw evenement, ongeacht de omvang, dan 
haalt u heel wat waardevolle tips uit dit document.

U hoeft niet kost wat kost een topevenement te organiseren om een meerwaarde te 
creëren voor uw toeristisch profiel. Een doordacht opgezet regionaal evenement met 
een nationale uitstraling kan een regio toeristisch op de kaart zetten. Denk maar aan 
de Bloesemfeesten in Haspengouw . De voorbeeldprojecten die in de kaderstukjes 
worden toegelicht zijn kleinschalige en middelgrote evenementen met bovenregionale 
aantrekkingskracht.

Sector
Een kroegentocht is niet hetzelfde als een erfgoeddag, een carnavalstoet niet 
vergelijkbaar met een aerobicmarathon. Er bestaan verschillende soorten 
evenementen die elk een andere aanpak en voorbereiding vergen. Het toeristisch 
belang hangt samen met de eigenheid van de regio of gemeente. In kunststeden 
zullen muziekfestivals en tentoonstellingen beter aansluiten bij het toeristisch profiel 
van de stad. In groene regio’s kiest men beter voor evenementen die gebruik maken 
van het landschap. Maar in de meeste gevallen is een toeristisch evenement een 
combinatie van verschillende soorten activiteiten.

• cultuur- en kunstevenementen: Open Monumentendag, 
kunsttentoonstellingen (Ensor en de avant-gardes-aan-zee), 
theatervoorstellingen (Openluchttheater op archeologische site in Ename), 
kunstmarkten, religieuze evenementen (Heilige Bloedprocessie of 
Livinusfeesten), ... 

• muziekevenementen: muziekfestivals (Dranouter Folkfestival, 
Paulusfeesten Oostende), kroegentochten (Magische Nachten 
Geraardsbergen), klassieke muziekconcerten  
(Festival van Vlaanderen), …
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• maatschappelijk-sociale evenementen: stadsfeesten (Vlaanderen Feest!), 
zomerfeesten (Balloonmeeting Eeklo), carnavaloptochten (Bommels 
Ronse), stoeten en parades (Reuzenstoet Koksijde), multiculturele 
festivals (Mano Mundo Vredeseilanden), straattheater (Gentse Feesten), 
…

• sportevenementen: professionele kampioenschappen (Memorial 
Van Damme), sportieve manifestaties voor amateurs (Start to Run, 
Nieuwjaarsduik Oostende, Zomertoeren Oudenaarde), sportgala’s 
(Gymgala), ...

Middel om te profileren
Er worden het hele jaar door en gelijk waar u komt in Vlaanderen, evenementen 
georganiseerd. Men zegt niet voor niets: “Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze 
organiseren iets”. Elke initiatiefnemer heeft wat te bieden, anders zou hij zich de 
moeite besparen om zoveel inspanningen te leveren. Maar lang niet alle activiteiten 
lenen zich om een grote groep of mensen van buiten de regio aan te spreken.  En dat 
is nu net de vereiste voor een toeristisch interessant evenement. 

Een evenement heeft een doelstelling: een ontmoeting creëren tussen sportmensen, 
een culturele avond aanbieden, een groot publiek laten kennismaken met een bepaald 
maatschappelijk project, een stad, gemeente of regio onder de aandacht brengen of 
de waarde van het cultureel erfgoed onderstrepen. Het programma staat voor iets 
en wil een of andere boodschap meegeven. Vandaar ook dat een evenement een 
communicatiemiddel is. Het heeft immers een profiel. Althans, dat is de bedoeling. 
Zelfs een evenement dat ontstaan is vanuit economische motieven, heeft een 
eigenheid nodig om mensen te kunnen aanspreken en promotie te kunnen voeren. 

Een evenement dat georganiseerd wordt om zich toeristisch te profileren, moet 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Identiteit, beleving, emotie, bovenregionale 
aantrekkingskracht en een verantwoord kwaliteitsniveau zijn daarin essentieel. Men 
moet stilstaan bij de streekeigen kenmerken en een evenement creëren (of mee 
ondersteunen) dat past in het toeristisch product van de streek. Een strategisch 
toeristisch-recreatief plan van een stad of regio kan fungeren als leidraad. Zo’n 
plan zet immers de sterkten van een regio in de verf en tekent krijtlijnen uit voor de 
toekomst. Om een potentieel evenement te beoordelen op zijn toeristische relevantie, 
kunt u zich baseren op enkele kernvragen. 

Kernvragen:

1. Welke evenementen zijn wenselijk in de regio?
Bij het in kaart brengen van potentiële evenementen, moet u achterhalen hoe uw 
bestemming zich wil positioneren (welk imago wordt nagestreefd?) en welke soort 
evenementen hierin thuishoren. Het is belangrijk dat u denkt vanuit uw sterktes en 
onderscheidende karakteristieken, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een groot 
aantal kastelen of industrieel erfgoed, het uitgesproken glooiende landschap, de grote 
hoeveelheid wateroppervlakte of de relatie tot kunstenaars en kunststromingen. Waar 
is uw gemeente, stad of regio sterk in? Vergelijk het zeker met andere bestemmingen. 
Maak een lijstje van evenementen die gewenst of geschikt zijn om de eigenheid van 
de regio in de kijker te plaatsen.

2. Zijn er lacunes, profileert u zich voldoende met 
het bestaande aanbod? 

Nadat is bepaald welke evenementen passen binnen de positionering, moet u zich 
afvragen of de bestaande (al dan niet toeristische) evenementen beantwoorden aan 
de nood of de vraag. Misschien moet u bestaande organisaties verder uitbouwen 
of nieuwe initiatieven creëren. Het belangrijkste is dat u activiteiten op touw zet die 
tegemoetkomen aan uw doelstellingen, namelijk uw toeristisch profiel ondersteunen.
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3. Is er voldoende spreiding in tijd en locatie?
Niet elk evenement kan gelijk waar en wanneer worden georganiseerd. Er zijn 
evenementen die een specifiek decor of moment nodig hebben. De Ronde van 
Vlaanderen hoort thuis in het voorjaar en heeft nood aan de typische hellingen 
en kasseistroken. Het concept van 2006 Beaufort vraagt een kustdecor, en de 
Bloesemfeesten moeten plaatsvinden in april. Hoe beter het plaatje past, hoe intenser 
de beleving voor de toerist. Als locatie, tijd en profiel elkaar versterken, is de impact 
des te groter.

Ook een degelijke spreiding in tijd is van belang. Het heeft geen zin alle activiteiten 
dezelfde periode van het jaar te organiseren. Bekijk ook de kalender van de 
concurrerende regio’s of buurgemeenten. Samenwerking tussen verschillende 
diensten en sectoren is daarom nodig.

Naast vraag en aanbod spelen ook kwaliteit en omvang een rol. Dat zijn echter 
kenmerken waarin het evenement kan groeien. Aan de uitstraling van een activiteit 
kan gewerkt worden, maar u verandert niet meteen het intrinsiek karakter (soort) van 
een evenement. Een fietstocht blijft een fietstocht, maar u kunt er wel voor zorgen dat 
het parcours, de omkadering en de promotie anders worden uitgewerkt. 

Case: Palingfestival Mariekerke
ondersteunt het imago van de regio Scheldeland

In het vissersdorp Mariekerke aan de Schelde wordt elk jaar een Palingfestival georganiseerd. 
Dit driedaagse festival tijdens het pinksterweekend profileert zich als een toeristische, culturele, 
culinaire en caritatieve daguitstap. Het aantal bezoekers over drie dagen wordt geschat op 17.500. 
Het Palingfestival is opgebouwd rond een hele reeks activiteiten. De grote aantrekkingspool is de 
feesttent waar men een portie paling in het groen op zijn Mariekerks kan nuttigen. Daarnaast worden 
tal van toeristische en culturele activiteiten georganiseerd:

1 Een toeristische rit met de stoomtrein door het pittoreske Klein-Brabant van St.-Amands tot 
Puurs;

2 Een rondrit met een ludieke toeristentram van Mariekerke naar St.-Amands;
3 Boottochten op de Schelde onder leiding van een gids;
4 Diverse tentoonstellingen in en buiten het dorp;
5 Uitgestippelde en bewegwijzerde wandelingen in de ongerepte natuur;
6 …

Het Palingfestival is een voorbeeld van een evenement dat het imago van de regio zeer goed 
ondersteunt. 

Mariekerke ligt in de toeristische regio “Scheldeland”. De profilering van de regio is gebaseerd op 
‘Het leven op en nabij het water’. De Unique Selling Propositions (USP’s, de unieke kenmerken 
waarmee de regio zich onderscheidt van andere regio’s), voor het Scheldeland zijn: Scheldedorpen/
denderende steden, voet- en fietsveren, gastronomie en paling. In het Strategisch Beleidsplan voor 
Recreatie en Toerisme in Scheldeland (2007-11) stelt men dat evenementen voor de toeristische 
bestemming Scheldeland één van de instrumenten zijn om de bezoekers een unieke beleving mee te 
geven en om het bestaande aanbod aantrekkelijk en levendig voor te stellen. Een van de krachtlijnen 
uitgezet in het plan is het valoriseren van het evenementenaanbod.  Bijzondere aandacht gaat uit 
naar evenementen die bijdragen tot de couleur locale. Er werd beslist om het bestaande aanbod 
te versterken. Nieuwe evenementen leveren te weinig toegevoegde waarde. Een aantal imago-
ondersteunende evenementen, zoals het Palingfestival, wordt door de regiocoördinatie promotioneel 
ondersteund, vooral via communicatie.

Tip
Wilt u een beter zicht krijgen op de toeristische profilering van uw regio, neem dan contact op met de 
regiocoördinator. U vindt een overzichtslijst op:  
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=119.
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Hoofdstuk 2

Management
Aangezien wij in de toeristische sector een evenement voor een deel beschouwen 
als een communicatiemiddel - om een profiel te onderschrijven en grote groepen 
mensen naar de regio te halen - is het evident dat de organisatie ook doordacht 
en professioneel gebeurt. Met andere woorden, u moet een heel proces doorlopen 
zodanig dat er een kwalitatief product kan aangeboden worden, ongeacht de aard en 
de doelstelling van het evenement. Rome werd ook niet in één dag gebouwd. 

Een structuur en een plan, daar draait het om. Soms gebeurt het wel eens dat men 
bij de organisatie van kleine evenementen te intuïtief te werk gaat, zonder planmatige 
aanpak of terend op ervaring. Een ontbrekende schakel, hoe klein die ook mag zijn, kan 
vervelende gevolgen hebben. Het niet aanwezig zijn van werkmateriaal bijvoorbeeld, 
zoals een schaar, hamer of handdoeken. Een veelvoorkomend schoonheidsfoutje is 
het vergeten van watertoevoer en -afvoer in de feesttent of te weinig personeel om 
de boel terug op te ruimen en af te breken. Afvalverwerking, nog zo’n aandachtspunt. 
Men kan er beter vooraf rekening mee houden.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende stappen, de diverse fasen en 
de uiteenlopende aandachtspunten of activiteiten die nodig zijn om het proces zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. Het zal u helpen om de organisatie van uw evenement in 
te schatten, zowel qua tijdsinvestering als mankracht en budget.

Van a tot z
De organisatie van een evenement verloopt in fasen. Niet elke fase neemt evenveel tijd 
in beslag. Toch zijn ze allemaal even belangrijk. U kunt uitgaan van zes verschillende 
stappen: 

1. Initiatief: 
 We gaan een evenement organiseren, waarom, wat wordt het en wie gaat 

het doen?

2. Voorbereiding: 
 Hoe gaat het evenement eruit zien? Waar gaan we het precies inplanten 

en waar moeten we aan denken? Hoe gaan we promotie voeren?

3. Uitwerking:
  Actie! Iedereen met een taak begint eraan. Het plannen is achter de rug, 

nu moet er concreet gewerkt worden.

4. Productie: 
 Het moment is aangebroken. Alles moet klaargezet worden om de 

bezoekers te ontvangen.

5. Functioneren: 
 Iedereen blijft aandachtig en oefent de taak uit waarvoor hij 

verantwoordelijk is. Alles verloopt vlot? Prima. Indien niet, ingrijpen en 
zonodig plan B invoeren. Niet vergeten afbreken en opruimen.

6. Evaluatie:
  Hoe zijn de inkomsten, hoeveel bezoekers hadden we, was iedereen 

tevreden, zijn wij tevreden? Wat kan of moet volgend jaar beter? 

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007
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Figuur
Het stappenplan bij het organiseren van 
evenementen

Het is nodig de verschillende fasen te kunnen onderscheiden omdat ze u helpen bij het 
opmaken van de planning en het draaiboek. Het is ook een uitstekend controlemiddel 
om na te gaan of u geen essentiële zaken in de organisatie bent vergeten.

Planning:

• Initiatieffase
Tijdens de initiatieffase worden de fundamenten gelegd. Waarom organiseert u en 
waar wilt u naartoe? Op dit moment moet u doelstellingen formuleren, de doelgroep 
bepalen, het profiel vastleggen en de belangrijkste knopen doorhakken zoals locatie, 
tijdstip, vorm en karakter. In deze fase wordt ook de organisatiestructuur gekozen en 
worden de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen afgebakend.

• Voorbereidingsfase
Deze fase staat volledig in het teken van concreet plannen, zowel inhoudelijk als 
promotioneel en budgettair. Ten eerste is er het fundamentele projectplan met 
programmatie, locatie, veiligheid, vergunningen, voorzieningen, signalisatie, ticketing, 
onthaal en zoveel meer. Daarnaast is er ook een marketing- en communicatieplan 
nodig. Het financieel plan mag uiteraard niet ontbreken met een degelijk uitgewerkte 
begroting, een balans en aandacht voor subsidies en sponsoring.

Organisatie:

• Uitwerkingsfase
Dit is de technische vertaling van het projectplan, het wordt uitgevoerd met behulp 
van een draaiboek. Op dit moment bent u volop aan het organiseren, aan het boeken, 
het reserveren, aan het aankopen, het samenstellen van een brochure, het uitwerken 
van een promotieactie, het opstellen van een persbericht en het controleren van uw 
locatie. Voorbeelden van draaiboeken zijn opgenomen in hoofdstuk 8.
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• Productiefase
Tijdens de productiefase bent u aan het opbouwen. U start met het afbakenen van het 
terrein of het ontruimen van een zaak, het plaatsen van een podium en het installeren 
van een geluids- en tapinstallatie. U zet de nadarafsluiting op zijn plaats, organiseert 
de parkingfaciliteiten, controleert of de toiletwagen correct geplaatst is en praat met de 
pers. U kleedt de vip-ruimte aan en zorgt dat de drank en de hapjes correct geleverd 
worden. Dit en vele andere dingen worden in orde gezet.

• Functioneringsfase
U heeft de aftrap gegeven. Het publiek stroomt toe en u moet zorgen dat de planning 
of het programma netjes gevolgd wordt. U blijft waakzaam en controleert of alles naar 
plan verloopt. Uw evenement is in gebruik.

Controle:

• Evaluatiefase 
Het is aangewezen om na elke organisatiefase een tussenevaluatie te houden. Op 
die manier kunt u waar nodig bijsturen. Soms is het noodzakelijk om een tandje bij te 
steken en aan de noodbel te trekken. Anderzijds geeft een tussentijdse evaluatie u 
ook vertrouwen omdat u weet dat u op schema zit. Een project wordt afgesloten met 
een eindevaluatie waarbij nagegaan wordt of de doelstellingen werden bereikt.

De activiteiten
De organisatie van een evenement omvat diverse activiteiten en verschillende soorten 
taken. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie vraagt een andere benadering 
dan het onder controle houden van het budget of het briefen van medewerkers. Met 
andere woorden, u heeft verschillende vaardigheden of bekwaamheden nodig. Het 
onderkennen van de diversiteit in activiteiten is vooral van belang bij het samenstellen 
van uw organisatieteam. Dit overzicht van activiteiten laat u toe u te omringen met de 
juiste mensen.

• Productgerichte activiteiten
Deze activiteiten richten zich op de effectieve realisatie van het programma en de 
doelstellingen van het evenement. Iemand moet de verschillende aandachtspunten in 
de organisatie coördineren en het budget beheersen. Ook het waken over de kwaliteit 
en de informatieverstrekking zijn activiteiten die productgericht zijn. Voorbeelden zijn 
onder andere het reserveren van cateringfaciliteiten, het boeken van muzikanten, 
het uittekenen van een wandelroute en het aankopen van presentatiepanelen of 
materieel.

• Beheersgerichte activiteiten
Een kerngroep houdt het groter geheel in de gaten en maakt van daaruit plannen, 
coördineert de werken, controleert de voortgang en stuurt krachtdadig bij waar 
nodig. 

• Communicatieve activiteiten
Communiceren met de doelgroep, pers en relaties vraagt een professionele aanpak. 
Men moet in staat zijn om een degelijke communicatiestrategie te ontwikkelen en 
een communicatieplan uit te voeren. Ook contacten met de pers en de omgang met 
sponsors is specifiek. 

• Besluitvorming
Een organisatie is gebaat met iemand die scherpe analyses kan maken en besluiten 
trekken. Wanneer tijdens de voortgang problemen worden vastgesteld, moet men 
snel de juiste beslissingen kunnen nemen om efficiënt te blijven werken. 

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007
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INITIATIEFFASE
Hoofdstuk 3

De organisatie 
De organisatie van een evenement is altijd het werk van een team, ongeacht de 
realisatie door eigen mensen of extern wordt uitgevoerd. In vele gevallen is het een 
vzw of feitelijke vereniging die initiatief neemt, maar het kan ook een overheidsdienst 
zijn of een privéorganisator. In realiteit gaat het bijvoorbeeld over de dienst voor 
toerisme die een zomerhappening organiseert, een museum dat een tentoonstelling 
uitwerkt, de gemeentelijke sportdienst die een fietsevenement opzet of een 
natuurvereniging die een wandeling in elkaar knutselt. Gezien de complexiteit van 
een evenementenorganisatie en het alsmaar professioneler karakter, worden de 
laatste jaren steeds meer samenwerkingsverbanden op touw gezet. Een evolutie die 
Toerisme Vlaanderen aanmoedigt. Er is dan wel een heldere organisatiestructuur 
nodig om de verantwoordelijkheden af te bakenen en de rechten (eventuele 
inkomsten) en plichten (kosten) te formuleren. In ons voorbeeld ‘Maldegem wandelt, 
fietst, proeft en swingt’ waar verschillende lokale verenigingen bij betrokken zijn, 
zorgt de duidelijke organisatiestructuur onder coördinatie van de gemeente voor een 
geoliede en kwaliteitsvolle organisatie.

Vooraleer men echt tot organiseren komt, moeten er eerst andere belangrijke 
beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld, is het nodig dat u zelf initiatiefnemer 
bent van het evenement? Bestaat er geen mogelijkheid om te participeren aan 
een bestaand project dat opgewaardeerd kan worden en verder uitgebouwd? Kijk 
maar naar de case uit hoofdstuk 1. De regiocoördinatie Scheldeland beschouwt 
evenementen als een belangrijk middel om het imago van de regio te ondersteunen. 
Maar toch werd er beslist om geen nieuwe activiteiten te lanceren, wel bestaande 
mee te ondersteunen. 

U kunt de organisatie ook in handen geven van derden. Het hoeft niet noodzakelijk de 
toeristische of sportdienst te zijn die organiseert. Er zijn bedrijven en verenigingen die 
bereid zijn om de kar te trekken, uiteraard in overleg met de gemeente of stad.
 
Of u de organisatie van uw evenement zelf in handen houdt, uitbesteedt of mede-
organiseert hangt af van een aantal factoren. De omvang van het evenement, uw 
eigen deskundigheid en beschikbaarheid zullen allicht de doorslag geven. Budget en 
omkadering spelen uiteraard ook een rol.

Organisatiestructuur
Het spreekt voor zich dat bij de organisatie van bijvoorbeeld ‘Word Flandrien’ een 
groot aantal mensen betrokken is. Ze komen uit verschillende organisaties waaronder 
zowel lokale vrijwilligersverenigingen (seingevers) als professionele bedrijven 
(voor communicatie en promotie) en overheidsdiensten. Daarnaast worden er ook 
specialisten (uit het wielermilieu) aangesproken om advies te geven. Herinner u de 
diversiteit in competenties uit vorig hoofdstuk. 

Als u een activiteit organiseert, moet u ervoor zorgen dat u mensen en medewerkers 
bij elkaar brengt en inpast in een structuur. Het is cruciaal om vanaf het begin 
duidelijke afspraken te maken omtrent taken en verantwoordelijkheden. Elk geslaagd 
evenement begint bij een slagvaardige organisatie. Het succes van het evenement 
hangt niet alleen af van de inzet en creativiteit van de betrokkenen, maar ook van de 
transparantie van de structuur. Als taken duidelijk worden afgesproken, kunnen er 
geen misverstanden ontstaan. Duikt er toch een probleem op, dan laat een heldere 
structuur toe om snel oplossingen te vinden.

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007
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In de praktijk berust de organisatie (of op zijn minst de coördinatie) van evenementen 
op de schouders van één of een paar personen. De bewuste kar wordt altijd getrokken 
door dezelfde mensen. Wanneer men echter een (coördinatie)team samenstelt en de 
taken aflijnt en benoemt, ontstaat er een ploeg die grotere beslissingen en zwaardere 
taken aankan.

Taken en verantwoordelijken
Meestal vormt een kleine groep mensen de spil van de organisatie. Deze kerngroep 
tekent de grote lijnen uit, neemt initiatief, hakt knopen door, bepaalt het beleid en 
ziet erop toe dat alles naar behoren vordert. Binnen deze kerngroep zal men moeten 
afspreken wie de algemene leiding neemt, wie betrokken is in de besluitvorming en 
wie voor welk domein aanspreekbaar is, conform de competenties die aanwezig zijn 
in de groep. 

Elke verantwoordelijke zal mensen rond zich verzamelen om de opdrachten concreet 
vorm te geven en uit te voeren. Wie verantwoordelijk is voor promotie hoeft niet zelf 
een campagne in elkaar te steken of affiches te plakken, maar moet wel mensen 
vinden die het op een gepaste manier kunnen uitvoeren. Bij heel grote organisaties 
worden er vaak werkgroepen of comités opgericht die zich over een bepaalde taak 
ontfermen.

De betrokkenheid van de medewerkers is van essentieel belang. Ze moeten zich 
kunnen vinden in de doelstellingen en de besluiten die door de kerngroep worden 
genomen. Een gemotiveerd en enthousiast team levert u alleen maar voordelen. Dat 
geldt zeker als u met grote aantallen vrijwilligers werkt.

Officialiseren
Mensen bij elkaar brengen in een werkstructuur is niet voldoende. U moet er ook 
voor zorgen dat u een juridische basis heeft om binnen te werken. Een evenement 
brengt aankopen en verkopen mee, het betalen van personeel, het verzekeren 
van vrijwilligers, het inpalmen van de openbare weg en noem maar op. U neemt 
initiatieven waar u letterlijk verantwoordelijk voor bent. Met andere woorden, u moet 
aanspreekbaar zijn en heeft een rechtsvorm nodig.

Gaat u het evenement onderbrengen bij een overheidsdienst of een vzw? Het heeft 
niet alleen consequenties op vlak van verantwoordelijkheden, maar ook op vlak van 
betalingen, flexibiliteit en bevoegdheden. Beide keuzes hebben voor- en nadelen 
die u zelf moet afwegen. Het kan ook onder de vorm van een feitelijke vereniging 
(vereniging waarbij verschillende personen overeenkomen om minstens één initiatief 
te nemen, zonder hiervoor een juridische structuur aan te nemen).

De keuze voor een of andere rechtsvorm wordt best ingegeven door de mate waarin 
de organisatie aansprakelijk is. De grootte van het evenement en het commerciële 
karakter zullen uiteraard meespelen. Voor grote evenementen met een uitgebreide 
ticketverkoop en merchandising, opteert u best voor een vzw die btw-plichtig is. 

>> meer info over vzw en feitelijke vereniging: 
zie www.vsdc.be (Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s)

Zelf doen of uitbesteden 
U mag goed zijn, maar zo goed dat alle deskundigheid binnen uw organisatiestructuur 
voorhanden is, lijkt onwaarschijnlijk. In veel gevallen zal u voor bepaalde taken 
externe professionele hulp moeten inschakelen. Die persoon of vereniging maakt 
niet noodzakelijk deel uit van de organisatiestructuur. U kunt gewoon een specialist 
contacteren die tegen een vergoeding een bepaalde duidelijk omschreven taak 
uitvoert. Elektriciteitsvoorziening bijvoorbeeld of het ontwerpen van een affiche. U 
zal dus vooraf in kaart moeten brengen welke competenties in uw organisatiecomité 
aanwezig en waar er eventueel lacunes zijn. Ofwel zoekt u mensen die uw ploeg 
vervoegen, ofwel laat u medewerkers een opleiding volgen (zie ook het kenniscentrum 
op http://www.cultuurnet.be/front/webpagina.jsp?id=61614), ofwel schakelt u dus 
betaalde vakmensen in. 
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Niet alleen deskundigheid maar ook beschikbaarheid kan een motivatie zijn om 
externe hulp in te roepen. De technische dienst van de gemeente kan wel een 
elektricien ter beschikking stellen, maar misschien heeft de man onvoldoende tijd 
om het takenpakket van het evenement er volledig bij te nemen. U heeft iemand in 
uw rangen die journalist is en de perswereld kent, maar het ligt misschien moeilijk 
om zijn contacten aan te spreken voor persoonlijke engagementen. Zo zijn er tal 
van omstandigheden waarin men geen of maar deels beroep kan doen op de eigen 
medewerkers. 

Wat?
Eigenlijk kan zowat alles uitbesteed worden. U zou zelfs gewoon kunnen zorgen 
voor een kerngroep en alle deeltaken uitbesteden. Dat kan zonder probleem voor 
communicatie, drukwerk, catering, beveiliging en bewaking, inrichting en decoratie, 
audiovisuele aspecten.  De kerngroep bepaalt hoe en wat, en stuurt de leveranciers 
aan. Ze controleert ze en zorgt dat alles operationeel is. Sommige leveranciers bieden 
een combinatiepakket van diensten en producten aan. Cateraars doen bijvoorbeeld 
ook inrichting en decoratie; een artiestenbureau neemt soms een deel van de 
organisatie op zich zoals ontvangst en begeleiding van artiesten of zelfs de installatie 
van geluidsapparatuur. 

U kunt ook de hele organisatie aan een evenementenbureau overlaten. U brieft 
het bedrijf over uw doelstellingen en verwachtingen. Ofwel voeren zij uw vastgelegd 
project uit, ofwel laat u hen zelf met ideeën en concepten komen. Hou er wel rekening 
mee dat evenementenbureaus voor al hun taken en werkuren betaald moeten worden. 
De kostprijs van een evenement dat volledig uitbesteed wordt zal dus aanzienlijk 
hoger zijn dan een event dat u zelf in handen neemt. Ook hier zijn vooraf gemaakte 
afspraken en duidelijk omlijnde opdrachten onontbeerlijk. 

Hoe?
Als u met externe partners werkt moet u altijd duidelijke afspraken maken omtrent:

• budget;
• uitvoering;
• planning;
• verantwoordelijkheden.

Die dingen legt u al best vast in uw offerteaanvraag. U moet geen prijs onderhandelen 
voor ‘een promotiecampagne’, maar meegeven wat u daarvan verwacht: perscontacten, 
een campagnebeeld, advertenties, onderhandeling met mediasponsors, alleen het 
ontwerp of ook de druk van de affiches, een website. Als u een offerte vraagt voor 
een tent bijvoorbeeld, dan moet u heel concreet omschrijven wat u wilt. Vermeld 
het formaat, de uitvoering (luxe of basic), het al dan niet leveren van een vloer, de 
decoratie, het al dan niet plaatsen en afbreken, de verzekering, de tijdspanne, de 
plaats waar ze moet komen.

Om een bedrijf te selecteren maakt u eerst een shortlist van potentiële partners en 
vraagt hen hun beste prijs op te geven. Om te kunnen vergelijken, moet u bij drie 
verschillende bedrijven offerte vragen. De keuze van de partner gebeurt meestal 
op basis van de prijs. Minstens even belangrijk zijn kwaliteit (vraag referenties) en 
creativiteit. 

>> Meer info over partners in evenementenorganisatie vindt u onder andere in:
Event. (2006), Event & Expo Guide 06, uitgegeven door Experience magazine en 
Expovisie
www.rendevenement.be

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007



16

Medewerkers & vrijwilligers
Het aantal medewerkers en vrijwilligers is afhankelijk van de aard en de omvang van uw 
evenement. Bovendien is het volume ook gebonden aan de organisatiefase. Wanneer 
u volop plannen maakt en vergadert met de kerngroep, heeft u niet echt behoefte aan 
honderden vrijwilligers die hun mening geven. Ook tijdens de voorbereidingsfase valt  
de noodzaak aan medewerkers nogal mee. Meestal lukt het plannen wel met de 
kern en enkele werkgroepen. Het is pas bij de productiefase en functionering dat alle 
helpende handen welkom zijn. Hoeveel mensen u precies nodig heeft, zal pas blijken 
in de voorbereidende fase, als het evenement zijn definitieve vorm heeft gekregen. 

Tijdens die voorbereidingsfase moet u niet alleen bepalen hoeveel medewerkers u 
nodig heeft, u moet ook weten waar u ze gaat rekruteren, wat ze precies moeten 
doen, hoe u ze gaat begeleiden en welk statuut ze moeten hebben. Als u een 
overheidsdienst bent, dan kunt u meestal wel rekenen op de medewerking van 
collega’s stads- of gemeentearbeiders. De organisatie van of het meewerken aan 
evenementen valt voor sommigen onder hun takenpakket, het hoort bij de job. U heeft 
er vanzelfsprekend alle belang bij zoveel mogelijk mensen uit eigen rangen te kunnen 
mobiliseren. 

Is de initiatiefnemer en organisator een vzw, dan zijn de betrokken meestal vrijwilligers, 
tenzij de vzw personeelsleden in dienst heeft. 

Het vrijwilligerswerk is in Vlaanderen geregeld in het statuut van de vrijwilliger. 
Dit nieuwe statuut is sinds augustus 2006 van kracht. Er is nu één wet die alle 
belangrijke aspecten van het vrijwilligerswerk regelt, inclusief de verplichting omtrent 
de verzekering.

Zodra u een vrijwilliger inschakelt, is er sprake van een mondeling contract. Hoewel 
het niet wettelijk verplicht is, stellen meer en meer organisaties een schriftelijk 
contract op. U bent sowieso verplicht om een organisatienota op te maken. Deze 
organisatienota moet volgende informatie bevatten: 

• sociale doelstelling en juridisch statuut van de organisatie; 
• bij een feitelijke vereniging: de namen van de verantwoordelijken; 
• bewijs burgerlijke aansprakelijkheid en aanduiding van de verzekerde 

risico’s; 
• regeling van de onkostenvergoeding; 
• verplichting tot discretie (= respecteren deontologie van de organisatie).

>> Wie meer wil weten over het statuut van de vrijwilliger of concreet op zoek wil gaan 
naar beschikbare vrijwilligers kan terecht op www.vrijwilligerswerk.be.
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Case: Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt
Goed geoliede organisatie

Maldegem (Meetjesland) organiseert elke jaar eind augustus een evenement rond wandelen, fietsen, 
proeven en swingen. In 2006 bestonden de aangeboden activiteiten uit landelijke wandelingen 
van verschillende afstanden, een buggy- en rolstoelparcours, een historische en een cultuur- en 
natuurwandeling. Er werden verschillende fietsroutes bewegwijzerd, evenals een skeelerparcours 
en een mountainbikeroute. In het St.-Annapark kon men genieten van Maldegemse specialiteiten en 
waren er optredens. Men schat dat er 10.000 deelnemers waren, waarvan 5.600 actieve (fietsers, 
wandelaars, …).

Het evenement is een initiatief van het gemeentebestuur zelf. Er is een waaier aan gemeentediensten 
en externe organisaties bij betrokken. Het fietsluik is in handen van de Wielercel van de gemeentelijke 
Sportraad. De lokale wandelvereniging “De Smokkelaars” stippelt samen met Natuurpunt vzw 
de wandelingen uit. Voor de catering werkt men samen met de lokale horeca en de optredens en 
animatie worden ingehuurd. De dienst voor toerisme speelt een actieve rol in de bekendmaking van 
het evenement. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op het Comité voor Initiatief, een lokale vzw 
die de ruim 50 vrijwilligers levert om de dag zelf alles in goede banen te leiden. 

In Maldegem heeft men ondervonden dat een evenement waarbij zoveel partijen betrokken zijn 
enkel kan slagen dankzij een duidelijke organisatiestructuur en geregeld formeel overleg. De 
verantwoordelijkheid en de coördinatie ligt bij de gemeentelijke communicatieambtenaar. Dit 
evenement wordt dus gedragen vanuit de gemeente zelf, zonder dat hiervoor een aparte vzw werd 
gecreëerd.

Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt is een succes dankzij de maandelijkse  
overlegvergaderingen die ruim een jaar op voorhand van start gaan. De beslissingen genomen 
binnen de overlegvergaderingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
Na afloop van het evenement maakt men een grondige evaluatie. Knelpunten worden genoteerd en 
aangepast voor een volgende editie.

Als het nodig is worden er aparte werkgroepvergaderingen gehouden. De onderwerpen van deze 
vergaderingen zijn heel divers. Als er gepraat wordt over veiligheid zit men samen met brandweer, 
politie, Rode Kruis, Vlaamse Kruis, bewakingsfirma’s. De werkgroep horeca onderhandelt met de 
deelnemende horecahouders en de werkgroep optredens en animatie selecteert artiesten via externe 
bureaus. 

Duidelijke afspraken inzake taakverdeling gekoppeld aan gestructureerd overleg en het continu 
evalueren van de werking blijken de succesformule te zijn. 
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Hoofdstuk 4

Doelstelling en doelgroep
Doelstellingen: waar naartoe?
Deze vormingsbrochure behandelt in de eerste plaats de organisatie van evenementen 
in het licht van een toeristische profilering. Het bevestigen van de eigenheid van 
de regio, gemeente of stad, moet dan ook een constante bekommernis zijn. U kunt 
deze primaire doelstelling verder verfijnen en concreter maken. Uw betrachting kan 
bijvoorbeeld zijn dat u dankzij het evenement nieuwe segmenten van bovenlokale 
bezoekers aantrekt. Anders gezegd, dat u nieuwe toeristen naar de regio haalt. Op die 
manier realiseert u extra bestedingen en vaart de economie er wel bij. Evenementen 
geven een flinke impuls aan het dag- en verblijftoerisme. 

Een evenement kan een belangrijke rol spelen in de promotie van een gemeente, 
stad of regio. Een mooi voorbeeld daarvan vindt u in de case op het einde van 
hoofdstuk 7: Lancering Fietsknooppuntennetwerk Hageland. De deelnemers komen 
via het evenement in contact met de regio. Ze krijgen een eerste indruk. Het zal hen 
aanzetten om naar aanleiding van het evenement enkele dagen in de buurt te logeren 
en hopelijk nadien ook terug te keren. Wie een evenement als een promotiemiddel 
ziet, moet wel de actie kritisch analyseren en nagaan of de doelstellingen van 
het evenement passen binnen de toeristische profilering (zie hoofdstuk 1). Zo is 
Zomertoeren (familiale fietstocht) een ideaal uithangbord voor Oudenaarde en de 
Vlaamse Ardennen. De deelnemer leert er het landschap waarderen, maakt kennis 
met de stad en krijgt informatie toegestopt over de ruime omgeving. De parcours die 
de fietsers afleggen zijn wel bepalend voor het imago van de streek. De deelnemer 
zal met het beeld van zijn inspanningen naar huis terugkeren en op basis daarvan 
een herhaalbezoek overwegen.

Enkele voorbeelden van specifieke doelstellingen voor toeristische evenementen:

economisch:
• aantrekken van grote groepen bezoekers;
• genereren van bestedingen in horeca, winkels, musea, …;
• genereren van extra investeringen;
• creatie van extra werkgelegenheid;

toeristisch:
• imago versterken;
• dynamiseren van het aanbod;
• zorgen voor variatie en vernieuwing;
• aantrekken van nieuwe toeristen;
• creëren van verblijftoerisme;
• stimuleren van verkoop via de reisindustrie;
• seizoensverbreding, opvullen van laagseizoen;

cultureel:
• uitbouw van culturele infrastructuur;
• cultureel aanbod in de kijker plaatsen;
• verhogen van cultuurparticipatie;
• aantrekken van nieuw publiek of specifieke doelgroepen;
• stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de toeristische en 

culturele sector, …

sociaal:
• betrokkenheid, groepsgevoel en inspraak bij de lokale bevolking 

teweegbrengen;
• beter leefklimaat creëren;
• bereiken van doelgroepen zoals senioren, jongeren, allochtonen, 

gehandicapten.
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Doelgroep
U wilt uw bestemming onder de aandacht brengen met behulp van een evenement. 
Heeft u er dan ook over nagedacht welke mensen u wilt bereiken? Uw bestemming 
heeft een bepaald profiel, en daar past een categorie van toeristen bij. Niet iedereen 
is geïnteresseerd in een strandvakantie, net zomin iedereen uit is op een actieve 
vakantie. Er zijn typen van mensen die meer in uw bestemming geïnteresseerd zijn 
dan anderen. De kust is bijvoorbeeld een uitgesproken familiebestemming. Heeft u 
er een beeld van bij wie u goed zou scoren? Het evenement dat u organiseert of 
ondersteunt in het kader van uw toeristische profilering, moet een duidelijke doelgroep 
voor ogen hebben. Uiteraard komt die overeen met een van de doelgroepen van uw 
regio. 

Wanneer u een beeld heeft van uw deelnemers, kunt u ook de inhoud van het 
evenement op hen afstemmen en een goede promotiecampagne op poten zetten. 
Om terug te keren op het voorbeeld van Zomertoeren, als de stad een beeld heeft 
van de deelnemende fietsers, kan ze ook haar randprogramma afstemmen op het 
profiel ervan én van de gelegenheid gebruik maken om de aanwezigen pro-actief te 
benaderen.

Voor sommige evenementen kan men nauwelijks een doelgroep afbakenen. Als alle 
leeftijden, beroepscategorieën en sociale klassen aanwezig zijn, is het moeilijk een 
profiel op te maken van uw publiek. In dit geval is de doelgroep zeer heterogeen. Er 
worden vandaag echter ook andere criteria gehanteerd om categorieën te bepalen. 
De interessesfeer en verwachtingen van de toerist kleuren meer en meer zijn 
vakantiegedrag. Zo is het best mogelijk dat een dertiger broederlijk het fietspad deelt 
met een zestiger en dat hij zelfs de duimen moet leggen voor de sportieve medior. Een 
maatschappij in verandering zorgt ook voor nieuwe trends en nieuwe gedragingen. 

Probeer uw doelgroep af te bakenen op basis van een mix van onderstaande 
elementen:

• opleiding en inkomen;
• vrijetijdsbesteding en interesses;
• verwachtingspatronen;
• koopgedrag;
• politieke, religieuze of levensbeschouwelijke oriëntatie;
• gebruik van media;
• geslacht;
• samenlevingsvorm, samenstelling van het huishouden;
• woonomgeving, kleine en middelgrote evenementen hebben een 

publieksbereik binnen een straal van 30 km;
• betrokkenheid bij het evenement;
• bekendheid met het evenement;
• werkveld, …

Keuzes maken
Omgaan met doelstellingen en doelgroepen veronderstelt ook dat u keuzes 
maakt en beslissingen neemt op basis van die keuzes. Als het profiel van uw 
toeristisch product vastgelegd is, moet in principe het profiel van het evenement 
daarop aansluiten. De basis voor het bepalen van het soort evenement dat u moet 
organiseren of ondersteunen, wordt gelegd op het moment dat u het imago van uw 
regio of bestemming uittekent. De Leiestreek kiest vandaag bewust voor industriële 
archeologie als USP. Daarmee legt het ook de krijtlijnen vast van de toeristische 
evenementen die het moet organiseren of ondersteunen: erfgoedwandelingen, 
fietstochten langs oude fabriekspanden, kunstprojecten in oude industriële 
gebouwen, ...

Een voorbeeld van doelgroepafbakening vindt u in de case op het einde van 
hoofdstuk 5: Mijnhappening Beringen.

>> Meer informatie over doelgroepbepaling en profilering vindt u in de 
vormingsbrochure marketingcommunicatie ‘Boodschap van de toerist’  
(http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342)
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VOORBEREIDING & UITWERKING 
Hoofdstuk 5

Aandachtspunten
U bent een kleine gemeente in een groene regio en heeft heel wat toeristisch 
potentieel. Uw sterkte is het groene onberispelijke landschap met een opmerkelijke 
verzameling veldkapellen. De volksverhalen en legenden die er nog leven, bieden u 
originele invalshoeken om rond te werken. Daarom besloot u een ‘sagenfestival’ te 
organiseren. Maar hoe begint u daar nu aan, rekening houdend met het feit dat u veel 
mensen van buiten de regio naar uw gemeente wil halen? Er komen duizend-en-een 
vragen op u af. Hoe kan ik dit thema uitbouwen tot een populaire activiteit? Waar gaan 
we het kloppend hart van het festival inplanten? Wat gaan onze hoofdactiviteiten zijn 
en hebben we randactiviteiten nodig? Wie gaat dat allemaal realiseren? Moeten we 
ons verzekeren? En wat als het een overrompeling wordt? Bouwen we er ook een 
kindvriendelijk luik aan? Beperken we ons tot een dag of wordt het een weekend? 
Kunnen we een arrangement uitwerken? Is er voldoende logiescapaciteit in de regio? 
En zo niet, hoe gaan we dat opvangen? Heel wat meer dus dan de grote wat-, waar-, 
wanneer-, en waaromvragen.

Hieronder vindt u enkele belangrijke aandachtspunten:

Plaats, infrastructuur en capaciteit
In ons voorbeeld is de locatie bepalend voor de sfeer en de uitstraling van het 
sagenfestival. Het thema vraagt een feeëriek kader. Het zou niet verstandig zijn 
een grote tent neer te poten op de parking van een sporthal. In de schaduw van 
een kapel of op een open plek in het bos zou beter zijn. Uiteraard is de aard van 
de activiteiten doorslaggevend voor de keuze van de infrastructuur. Dat is voor elk 
evenement anders. Er zijn nog meer factoren die de locatiekeuze bepalen. Gaat het 
om een evenement met één enkel aanbod of een gans programma met heel diverse 
activiteiten? Speelt de bereikbaarheid een rol? Zijn er kleedkamers nodig? Vragen de 
artiesten een loge?
Voor u op zoek gaat naar een goede locatie stelt u best een lijst samen met voorwaarden 
en vereisten (zoals elektriciteitsaansluiting). U doet dat nadat de grote lijnen van uw 
evenement vastliggen

Deze kenmerken gelden voor alle evenementen:
• Sfeer en uitstraling van de locatie: de ideale locatie past qua sfeer en 

uitstraling bij de doelstelling, de doelgroep en het thema van het evenement 
(zie ook cases Palingfestival Mariekerke en Mijnhappening Beringen).

• Capaciteit en mogelijkheden van de ruimte: de locatie moet aangepast 
zijn aan het verwacht aantal bezoekers en aan de activiteiten die u plant.

• Ligging en bereikbaarheid: informeer bij de gemeente of politie of er die 
periode geen werken gepland zijn, een omleiding kan de feestvreugde danig 
verstoren.

Daarnaast spelen ook nog andere elementen een rol. Zij gelden in meer of mindere 
mate, afhankelijk van het soort evenementen:

• toegankelijkheid voor andersvaliden; 
• logiescapaciteit; 
• toiletten; 
• cateringmogelijkheden; 
• aanwezigheid van stroomvoorzieningen en stromend water; 
• aan- en afvoer van goederen voor, tijdens en na het evenement; 
• kleedruimtes, 
• verlichting van parkeerterrein en aanlooproute; 
• opvang van reguliere bezoekers van de locatie (bijvoorbeeld voor bezoekers 

van een museum: tijdelijke versus permanente tentoonstelling); 
• al dan niet bijbetalen van huur voor de op- en afbouwdagen; 
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• flexibiliteit van ruimtes voor de opvang van de gasten; 
• aanwezigheid van een podium of de ruimte om er een te plaatsen; 
• ruimte voor een dansvloer; 
• kwaliteit van de akoestiek; 
• mogelijkheden tot verduisteren of om daglicht binnen te laten; 
• verluchting en airconditioning; 
• uiterlijke eindtijd en toegestaan geluidsvolume; 
• algemene voorwaarden, betalings- en annuleringsvoorwaarden.

Tips:
• Huurt u een zaal, controleer dan of de verhuurder een attest brandveiligheid 

van de brandweer kan voorleggen. Daarin staat of de ruimte geschikt is 
voor de organisatie van een activiteit en hoeveel mensen u maximaal mag 
binnenlaten. 

• Bekijk vooraf de technische voorzieningen zoals muziekinstallatie, 
verlichting, podium.

• Een openbaar domein kunt u niet zomaar afbakenen omdat het een impact 
heeft op de verkeerscirculatie. 

• Wil u gebruikmaken van straten of pleinen, richt dan een aanvraag tot 
het gemeentebestuur met informatie over het evenement (af te bakenen 
locaties, periode, plan…). Het gemeentebestuur legt uw aanvraag voor aan 
de politie. 

• Wie gebruik wil maken van gewestwegen of provinciewegen, moet ook 
toelating vragen aan de bevoegde diensten. 

• Veel gemeenten hebben een retributieregeling voor marktjes (zoals 
kerstmarkten of avondmarkten). De gemeente vraagt meestal een 
vergoeding voor het gebruiken van de openbare weg (met verkoop van 
goederen) of het uitbaten van een terras. Vaak geldt er ook een specifiek 
politiereglement voor stadsparken.

• Wie voor een evenement een weide huurt van een privépersoon moet 
nakijken of de weide niet in een beschermde zone ligt. Richt uw vraag 
aan de milieudienst van de gemeente. Afhankelijk van de bestemming van 
het terrein in het ruimtelijk ordeningsplan (bijvoorbeeld natuurgebied, 
landbouwgebied), zijn bepaalde belastende activiteiten uitgesloten! 

• Ook het gebruik van bossen voor evenementen is aan banden gelegd. Om 
de toestemming te vragen is het belangrijk te weten wie de eigenaar is van 
het bos (openbaar bos of een privébos?). De gemeente of de boswachter 
(medewerker van de afdeling Bos & Groen) kan u vertellen wie de eigenaar 
is en wat u moet doen om toestemming te krijgen om het bos als locatie 
voor uw evenement te gebruiken. 

>> Meer info op: 
http://www.mina.vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/frmsetbos.htm

Programmering
Het samenstellen en uitwerken van het programma is uw kernactiviteit. Alle andere 
taken zijn daar een rechtstreeks gevolg van. De inhoud van uw programma zal de 
participatie beïnvloeden. Een goed product is dus de beste start voor een geslaagd 
evenement. Daarom moet u er ook aandacht aan besteden en er creatief mee 
omgaan. De doelstellingen en de doelgroep van uw evenement bepalen de aard van 
de activiteiten. Een brainstorm met de kerngroep moet u toelaten om te fantaseren. 
Elk idee is een goed idee, maar daarom niet realiseerbaar.

Laat ons opnieuw terugkeren naar het fictieve voorbeeld van het sagenfestival. 

Doelstelling
 mensen van ver buiten de regio naar de gemeente halen om ze te laten 

kennismaken met het klein religieus erfgoed en de mysterieuze sfeer. Wie 
komt zal meteen geconfronteerd worden met de landelijke rust.
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Doelgroep
 cultuurliefhebbers, sfeerzoekers, gezellige wandelaars, natuurliefhebbers, 

levensgenieters, verzamelaars.

Als u deze twee elementen koppelt, is het meteen duidelijk dat het geen groot concert 
of theaterstuk mag worden in een grote tent of kerk, maar dat het eerder moet gaan 
om diverse kleine locaties die op wandelafstand van elkaar liggen, korte vertellingen 
en concertjes op gezellige plaatsen, wandelroutes of zoektochten langs de kapellen, 
voldoende eet- en drankgelegenheid met aangepaste producten, mooie publicaties 
met tekeningen en verhalen, rommelmarktjes met oude boeken en mythische 
figuren. Als u daarbij ook kwalitatief te werk wilt gaan, zal u ook moeten zorgen 
voor voordrachten rond heiligenverering en sagen, leesvoorstellingen met bekende 
schrijvers en eventueel een degelijke tentoonstelling opbouwen rond veldkapellen en 
heiligen. 

Eens de grote lijnen vastliggen zal u thema’s, mensen en organisaties moeten  
selecteren die uw ideeën vormgeven. U moet (in ons voorbeeld) op zoek naar 
straattheater, volksvertellers, straatmuzikanten, heiligenbeelden, tweedehands 
boekenverkopers, gespecialiseerde marktkramers en misschien ook re-
enactmentgroepen. Misschien moet u ook concrete thema’s uitwerken voor een 
wandelzoektocht of voordracht.

Maak een lijstje op van wie en wat u nodig heeft en begeef u op internet. Artiesten en 
schrijvers kunt u boeken via een boekingskantoor of artiestenbureau, soms ook via 
hun manager of agent. U zal moeten onderhandelen over de prijs, hun briefen over de 
doelstelling van het evenement, vragen naar een specifiek programma en referenties 
nagaan. Als u tot een akkoord komt, maak dan een contract op. 

Wanneer uw thema te specifiek is, kunt u een beroep doen op externe mensen 
om u te begeleiden. Zo bestaan er gespecialiseerde tentoonstellingsbouwers, 
concertorganisators, literaire verenigingen en evenementenbureaus die u ook 
inhoudelijk kunnen bijstaan.

Schema
1. Brainstormen in functie van doelstellingen en doelgroep
2. Grote lijnen van de activiteit(en) uittekenen
3. Locatie(s) vastleggen
4. Verfijnen van het programma
5. Zoeken naar concrete mensen en dingen
6. Selecteren van de definitieve programma-activiteiten 
7. Contracten opmaken
8. Bevestigen van alle reservaties en boekingen

Aandacht voor: 

Kindvriendelijkheid 
Hou in uw aanbod in ieder geval rekening met de aanwezigheid van kinderen. 
Evenementen waar kinderen welkom zijn, blijken meer volk te trekken. De familiale 
tijd wordt immers schaars en veel ouders beschouwen de vrije tijd die ze met de 
familie doorbrengen als zeer kostbaar.

Wanneer kinderen tot de doelgroep van uw evenement horen, is de kindvriendelijkheid 
een belangrijk aandachtspunt voor zowel de programmatie als de logistieke organisatie. 
U moet rekening houden met aangepaste animatie, catering, decoratie en logistieke 
aspecten zoals sanitair en veiligheid. 
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Bij de samenstelling van het animatieprogramma moet u uitgaan van de belevingswereld 
van de kinderen. Hun interesses zijn sterk afhankelijk van de leeftijd en het geslacht. 
Hoe jonger de doelgroep, hoe minder lang ze geboeid blijven. Kinderen zappen 
sowieso van de ene attractie naar de andere. U kiest dus best voor animaties die snel 
een concreet resultaat opleveren. 

Bij de keuze van een locatie moet u wel de veiligheidsaspecten in het oog houden. 
Let in het bijzonder op de aanwezigheid van vijvers en de nabijheid van een openbare 
weg. U moet ook voldoende begeleiders voorzien, zodat de boel gecoördineerd 
verloopt en de ouders vertrouwen hebben in de veiligheid van hun kind.

(bron: Baert F. (2006), Kindvriendelijke evenementen lokken meer volk, 
RendEvenement februari 2006, p. 12-13

Toeristische invalshoek
Zorg ervoor dat u de toeristische doelstellingen niet uit het oog verliest. Besteed 
aandacht aan de reële promotie van uw regio of stad. Enkele tips:

• Integreer activiteiten waarbij de toerist in contact komt met concrete 
aanbiedingen of toeristische brochures; 

• Voorzie een standje met toeristische gidsen, verdeel brochures waarin 
arrangementen worden aangeboden; 

• Organiseer een wedstrijd met streekgebonden prijzen; 
• Geef iedere deelnemer een documentatiemap mee.

Ticketing
Als u zelf tickets verkoopt, heeft u daar een vastgelegde procedure voor nodig. Voor 
kleine evenementen is het niet noodzakelijk dat aan een gespecialiseerd bedrijf over 
te laten. Maar wees er toch van bewust dat u met geld van andere mensen bezig 
bent en dat het snel onoverzichtelijk kan worden. Er zijn echter organisaties die daar 
ervaring mee hebben, die weten wat er kan mislopen en waar u moet op letten.

Eigen beheer
Als u de ticketverkoop in eigen handen wilt houden, dan moet u aandacht besteden 
aan volgende punten:

• Wie gaat deze taak uitvoeren? De ticketverkoop moet immers gecentraliseerd 
worden.

• Gaat u genummerde tickets verkopen? (om vaste plaatsen te geven of om 
namaak tegen te gaan)

• Hoe gaat u de verkoop organiseren? Telefonisch, via internet, aan de kassa, 
van deur tot deur?

• Hoe gaat u laten betalen? Cash, via overschrijving, met kredietkaart, 
online?

• Gaat u de tickets opsturen (komen er extra kosten bij kijken?), kunnen ze 
afgehaald worden aan een balie, zullen ze klaarliggen aan de kassa? Hoe 
houdt u bij of ze al dan niet vooraf betaald zijn. 

• Hoeveel tickets moet u laten drukken?
• Houdt u een overzicht bij van de verkochte tickets of plaatsen?
• Hoeveel gratis tickets gaat u voorzien voor sponsors, medewerkers, 

relaties?
• Hoeveel kunt u vragen voor een ticket?
• Is het duidelijk wat men precies krijgt voor zijn geld? (drankje inbegrepen of 

niet?)
• Zijn er speciale kortingen voor doelgroepen?
• Kunnen er combinatietickets worden gemaakt? (met een ander evenement, 

openbaar vervoer, logies, ...)
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Ticketdienst
Wilt u de ticketverkoop in handen geven van een gespecialiseerde organisatie, dan 
moet u eerst even de mogelijkheden en voorwaarden bekijken. Ze zijn verschillend 
van aanbieder tot aanbieder. Als u op www.cultuurnet.be via de online bib zoekfunctie 
de term “ticketing” ingeeft verkrijgt u een aantal interessante artikels omtrent dit 
onderwerp.

In sommige Vlaamse steden kunt u uw tickets aan de man brengen via de In&Uit-
winkels. Dat zijn een soort van vrijetijdswinkels waar zowel de toerist als de inwoner 
terecht kan voor onder andere informatie en ticketverkoop. 

Er bestaan ook gespecialiseerde bedrijven die een online-verkoop organiseren voor 
diverse initiatiefnemers. Sommige hebben er al tientallen jaren ervaring mee, andere 
zijn zeer gespecialiseerd. Enkele voorbeelden:

http://be.fnacspectacles.com/?_lang=NL
www.sherpa.be 
www.teleticketservice.com
www.kbc.be/ticketshop (enkel voor evenementen die gesponsord worden door KBC)
www.tinck.be

Medische zorg en veiligheid
U organiseert een fietshappening en een van de deelnemers wordt gegrepen door 
een auto. U ziet het uiteraard liever niet gebeuren, maar dergelijke zaken heeft u niet 
altijd in de hand, hoe voorkomend u ook bent geweest. Het hoeft zelfs zo erg niet te 
zijn, een medewerker slaat met een hamer op zijn vinger of een kelner verbrandt zich 
aan een hete kom soep. Kunt u onmiddellijk ingrijpen?

Medische voorzieningen moeten altijd aanwezig zijn, al was het maar een EHBO-
koffer en een medewerker met Rode-Kruiservaring. Bij grote evenementen bent u 
zelfs verplicht een permanente EHBO-post met een arts of verplegend personeel in 
te schakelen. U kunt advies inwinnen bij de Provinciale Commissie voor Dringende 
Medische Hulpverlening. Daar verneemt u wat, wanneer en waar.

>> Meer info bij: het Vlaamse Kruis, het Rode Kruis of de Vlaamse Hulpdienst

Als organisator bent u ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers 
en de medewerkers op het evenement. Daarom stelt u zich best kritisch op tegen alle 
mogelijke ongevallen of rampen die kunnen gebeuren. U moet een risicoanalyse 
maken. Daarin moet u volgende aspecten overwegen:

• Welke gevaren zijn verbonden aan de infrastructuur of aan de plaats van 
het evenement? 

• Welke gevaren zijn verbonden aan het gebruik van elektriciteit, brandstof, 
…?

• Welke gevaren zijn verbonden aan het wangedrag van personen (ten 
gevolge van drankgebruik, vechtpartijen, …)?

Uit de risicoanalyse kan duidelijk worden dat overleg met brandweer, politie en 
hulpdiensten nodig is. In dat geval moet u een coördinatievergadering beleggen. 

U moet uiteraard ook aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

>> meer info over veiligheid:
Saerens I. (Ed.), Handboek Manifestaties en evenementen. Integrale veiligheid – 
Organisatie en structuur, Uitgeverij Politeia Brussel, losbladig.
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Vergunningen en verzekeringen
Zonder de noodzakelijke vergunningen kunt u niet starten aan de uitwerking van uw 
evenement. Een overzichtslijstje meegeven is moeilijk, want de regels verschillen van 
gemeente tot gemeente. U gaat dus best bij uw gemeente langs om na te gaan welke 
vergunningen noodzakelijk zijn. Waar moet u in ieder geval rekening mee houden?

Geluidsvergunning
De geluidsvergunning is een milieuvergunning en bepaalt het maximum aantal 
decibels dat u mag produceren. Het is afhankelijk van locatie tot locatie. In de 
milieuwetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen ingedeelde inrichtingen en 
niet-ingedeelde inrichtingen. 

Een ingedeelde inrichting voldoet aan de Vlaremnormen1 en beschikt over een 
milieuvergunning waarin het maximaal aantal decibels is vastgelegd. De uitbater 
van de accommodatie is verplicht u mee te delen wat het maximumbronvermogen 
(het aantal decibels dat uit de geluidsboxen komt) is. U kunt burgerlijk aansprakelijk 
worden gesteld als u dat maximum overschrijdt. Eventuele boetes zijn dan voor uw 
rekening.

Een niet-ingedeelde inrichting valt niet onder de Vlaremwetgeving. Hiervoor is 
geen milieuvergunning nodig. Voorbeelden van niet-ingedeelde inrichtingen zijn 
openluchtevenementen, fuiven in zalen waar slechts occasioneel wordt gedanst, … 
In niet-ingedeelde inrichtingen mag het geluidsniveau niet hoger zijn dan 90 decibel. 
Bij de organisatie van muziekfestivals, kermissen, carnavals, fuiven, … kan er 
eventueel een uitzondering worden toegestaan door het college van burgemeester 
en schepenen.

Plaatsen van tenten, podia, stellages en tribunes
Wilt u tenten, podia, stellages en tribunes plaatsen, dan is een gebruikersvergunning 
van de gemeente nodig. Hou er rekening mee dat de gemeente en de brandweer 
volgende informatie nodig hebben: de afmetingen van het materiaal, een plattegrond 
van de tent, de inplanting, de inrichtingsaspecten, het aantal nooduitgangen en de 
situering ervan, het aantal personen dat verwacht wordt.

Verkopen van dranken en voedingsmiddelen
Veel en kwaliteitsvolle drank en hapjes zijn typisch voor een Vlaams evenement. Ze 
horen er niet alleen bij, ze zorgen ook voor de financiële haalbaarheid of de extra 
inkomsten voor de organiserende vereniging.

Sinds 2006 is het niet meer nodig om een tapvergunning aan te vragen voor het 
schenken van licht alcoholische dranken (bieren, wijnen, porto, …). Cateraars die 
drank schenken op uw evenement, moeten wel over een permanente vergunning 
beschikken. Voor het schenken van sterke dranken op publiek toegankelijke 
gelegenheden is er wel een aparte vergunning nodig. Die moet u schriftelijk 
aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. 
 
De vergunning ‘Machtiging tot verkoop van geestrijke dranken’ die wordt afgeleverd, 
moet bij een eventuele controle voorgelegd worden. Met deze vergunning moet u zich 
ook bij de dienst ‘Douane en Accijnzen’ aanbieden.  Daar zal u belastingen moeten 
betalen.

Maakt u gebruik van een infrastructuur met een vaste keuken, dan is er vermoedelijk een 
permanente vergunning voor de verkoop van voedingsmiddelen. Dit geldt ook voor 
professionele verkopers van voedingsmiddelen zoals frituurkramers, hotdogverkopers, 
ijscomannen, cateraars. Als u op uw evenement zelf voedingswaren wil aanbieden 
in een niet-vergunde infrastructuur dan moet u in principe een vergunning kunnen 
voorleggen.

>> Meer informatie hieromtrent vindt u bij:
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, www.favv.be
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Vuurwerkvergunning
U kunt uw vuurwerkvergunning aanvragen bij de gemeente.

Verzekeringen
Wie iets doet, moet er rekening mee houden dat het soms ook fout kan lopen. Daarom 
is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Zo voorkomt u dat eventuele financiële 
gevolgen u of uw organisatie de das omdoen. U vindt een overzicht van alle mogelijke 
relevante verzekeringen achteraan in de bijlagen.

Enkele tips bij het afsluiten van verzekeringen (bronnen: Cloet N., De Laeter D., De 
Lameillieure B., Dehullu G., Tas, L., Vandeplas S. (Ed.), (2005), Help, ik organiseer!: 
de organisatiegids, Uitgeverij Politeia Brussel, 152 p. en Van Moerkercke D. (2005), 
Evenementenverzekeringen zijn er in alle maten en gewichten, RendEvenement 
oktober 2005, p. 8-9):

• Schat de risico’s realistisch in. Dubbele verzekeringen hebben weinig 
zin, maar te weinig verzekeren is risicovol. Stel daarom, samen met een 
verzekeringsmakelaar, een risicoanalyse op. Uw verzekeringsmakelaar zal 
de nodige informatie vragen om dit te kunnen doen: datum, locatie, opbouw- 
en afbraakperiode, inhoud van het evenement, voorziene veiligheids- 
en preventiemaatregelen, vindt het evenement binnen of buiten plaats, 
volledige lijst van gehuurd materiaal en de waarde ervan, globaal budget en 
aantal verwachte personen;

• Durf te informeren, prijzen te vergelijken en vragen te stellen;
• Lees bij uw keuze ook de kleine lettertjes. Goedkope verzekeringen kunnen 

u door al te strikte polisvoorwaarden ‘achteraf’ duur te staan komen;
• Als u meer dan 2 à 3 evenementen per jaar organiseert, is een jaarcontract 

interessanter. Bij een eenmalig initiatief kunt u een verzekering tijdelijke 
activiteiten nemen voor de duur van het initiatief.

Milieu- en kwaliteitszorg
Een evenement brengt heel veel volk op de been. Althans, dat is de bedoeling. Ondanks 
alle goeie bedoelingen heeft de concentratie van zoveel mensen op één plaats ook 
een negatief kantje: de druk op het milieu. Denk maar aan de grote hoeveelheid afval, 
aan het overmatig gebruik van water en elektriciteit. 

Als we verstandig omspringen met afval, mobiliteit, energie en water, dan kunnen 
we die impact minimaliseren. U heeft als overheids- of toeristische dienst ook een 
voorbeeldfunctie. Met andere woorden, u krijgt de kans om te tonen hoe er kan 
gesorteerd en duurzaam omgegaan worden met het milieu. Bovendien bezorgt 
een milieuvriendelijke aanpak u ook een positief imago. Heel wat sponsors en 
subsidiërende overheden zijn gevoelig voor het milieuaspect. Het bevestigt dat u het 
goed meent en professioneel met uw zaak bezig bent.

Hoe kunt u zorg dragen voor het milieu binnen het gegeven van een 
massagebeuren?
Door na te denken over een degelijk afvalbeleid, door een mobiliteitsplan op te maken, 
rekening te houden met bodem en groen, energiezuinig te zijn en verstandig om te 
springen met water en sanitaire voorzieningen. 
(bron: Vandenbon G., Van Erne E., Norro P. (2001), Milieuzorg op evenementen: 
handleiding voor een geïntegreerd milieubeheer op evenementen., Uitgegeven door 
Provincie West-Vlaanderen Brugge, 30 p.)

Afval
Als u de afvalberg wilt verminderen, moet u in de eerste plaats inspanningen doen 
om hem te voorkomen. U moet de bezoekers informeren over uw beleid en hen 
helpen of middelen aanreiken om te sorteren. Ook bij de voorbereidingen en achter 
de schermen kan er selectief worden ingezameld. Door het nemen van een aantal 
simpele maatregelen, kan veel afval voorkomen worden. 
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Enkele tips:
Afval voorkomen:

• Schenk drank uit de tap of uit bulkverpakking;
• Maak gebruik van herbruikbare bekers;
• Vermijd individueel verpakte porties;
• Vermijd wegwerpbestek;
• Beperk de hoeveelheid papier van programmaboekjes, strooifolders en 

bierviltjes door het formaat klein te houden, door dubbelzijdig te drukken, 
door de oplages goed in te schatten, door informatie zoveel mogelijk 
digitaal te verspreiden. U kunt programmaboekjes in sommige gevallen 
ook vervangen door intelligente muurkranten, digitale consoles, of radio-
omroep.

Afval scheiden:
Een goede afvalscheiding is zonder twijfel lonend omdat de prijs voor verwerking 
van gesorteerd afval goedkoper is dan voor restafval. U moet natuurlijk wel de 
nodige containers huren die ook niet gratis zijn. Als u papier, pmd en plastic bekers 
gescheiden verzamelt, houdt u een relatief kleine hoeveelheid restafval over. U kunt 
eventueel ook glas en gft apart houden.

Mobiliteit
Een vlotte bereikbaarheid en weinig verkeersproblemen zijn cruciaal voor het 
welslagen van uw evenement. U bent als organisator, samen met de gemeente en 
de politie, verantwoordelijk voor de verkeersstromen. Daarom doet u er goed aan 
parkeerwachters en stadswachten in te schakelen en de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer te maximaliseren door samen te werken met De Lijn, de NMBS en 
taxibedrijven. Contacteer ook exploitanten van fietsenstallingen en parkeergarage- 
beheerders. 

Een goede mobiliteit begint bij een locatie met een makkelijke bereikbaarheid, vooral 
met de fiets en het openbaar vervoer. Maar hou er rekening mee dat er hoe dan 
ook veel auto’s een parkeerplaats zullen zoeken. Daarom kanaliseert u best het 
gemotoriseerd verkeer. Dat doet u door de bewegwijzering te verzorgen en een goede 
parkeerservice te voorzien. Stimuleer zeker het groepsvervoer; spreek de NMBS en 
De Lijn geruime tijd op voorhand aan. Op die manier hebben zij tijd genoeg om extra 
bussen en treinen in te lassen.

Bodem en groen
Huurt u een park of weide, maakt u gebruik van onverharde wandelpaden of gaat uw 
evenement gewoon door in openlucht, zorg er dan voor dat u de bodem en het groen 
geen blijvende schade toebrengt. 

U kunt schade aan het terrein voorkomen door volgende tips in acht te nemen:
• Kies nooit een terrein met een kwetsbaar stukje natuur; 
• Als het aanwezige groen niet mag beschadigd worden, scherm het dan af 

en geef looproutes aan met hekwerk of nadars;
• Plant podia, tenten, catering- en toiletunits zoveel mogelijk op verharde 

ondergrond of maak gebruik van drukverdelers (matten of rijplaten);
• Leid het verkeer langs verharde wegen;
• Als u informatie- en signalisatiemateriaal aan bomen bevestigt, gebruik dan 

zachte materialen.

Energie
U verbruikt energie voor verlichting, geluidsinstallaties, cateringstands en tapkasten. 
Hou alles centraal onder controle en voorkom dat elke leverancier of medewerker 
naar eigen goeddunken elektriciteit neemt. Het veiligste is om vooraf een plan op te 
maken. Bewust omgaan met energie is niet alleen milieuvriendelijk, het levert u ook 
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een aanzienlijke besparing op. Wat kunt u doen?
• Als u zelf voor uw elektriciteit moet zorgen, kies dan niet meteen voor 

milieuonvriendelijke dieselaggregaten maar probeer ergens stroom te 
nemen van het net. 

• Zorg ervoor dat de verlichting op het evenemententerrein centraal wordt 
geregeld. Zo voorkomt u dat elke cateraar of deelnemer voor eigen 
verlichting zorgt.

Water en sanitaire voorzieningen
Als u het waterverbruik wilt minimaliseren, maak dan duidelijke afspraken met 
cateraars en iedereen die water nodig heeft. Maak een inventaris van de noodzakelijke 
aftappunten. Zo voorkomt u overbodige aansluitingen en verdwaalde waterslangen. 
Zorg ook voor een degelijke afvoer van het afvalwater, sluit het als u kunt aan op de 
riolering. 

Als u respect heeft voor uw bezoeker, dan voorziet u voldoende toiletgelegenheid. Kijk 
daarom eerst na hoe het staat met de bestaande sanitaire voorzieningen (permanente 
toiletblokken of wc’s in horecazaken). Zijn er voldoende voor het verwachte aantal 
bezoekers? U kunt eventueel mobiele toiletten bijhuren. Zorg in ieder geval dat u  
1 toilet per 200 bezoekers heeft. Wetende dat de toiletten de grootste waterslokop zijn 
van het evenement, kiest u het best voor waterbesparende toiletspoeling. 

Geluid
Geluidshinder is vaak de voornaamste bron van ergernis bij buurtbewoners. U moet 
ervan uitgaan dat ze niet noodzakelijk geïnteresseerd zijn in uw evenement en dus 
ook geen boodschap hebben aan al dat lawaai. U kunt meer begrip afdwingen als 
u vooraf communiceert met de mensen. Als u hen verwittigt, zullen de klachten 
sowieso minder zijn. 

Enkele tips (bron: Vandenbon G., Van Erne E., Norro P. (2001), Milieuzorg op 
evenementen: handleiding voor een geïntegreerd milieubeheer op evenementen., 
Uitgegeven door Provincie West-Vlaanderen Brugge, 30 p.):

• Informeer de omwonenden ten minste een maand op voorhand. Doe dat bij 
voorkeur schriftelijk en vermeld het volledig programma, het te verwachten 
geluidsniveau en eventuele andere ongemakken.  Vertel er meteen bij hoe 
u de problemen aanpakt. Vermeld ook het gsm-nummer van de organisator 
zodat men weet tot wie men zich kan richten voor vragen.

• Bouw een goede verstandhouding op met de omwonenden door 
bijvoorbeeld een gratis toegangskaart, een vip-behandeling of een origineel 
relatiegeschenk aan te bieden. 

• Neem klachten ernstig. Het is belangrijk om direct en positief te reageren. 
• Moedig uw bezoekers aan om respect te tonen voor de omgeving en de 

buurtbewoners.

(On)voorziene omstandigheden
U mag dan wel op alles voorbereid zijn, toch gebeuren er dingen die u niet altijd in 
de hand heeft. Als u voorzienig bent, houdt u rekening met een plan B. Wat kan er 
zoal misgaan? ‘Slecht weer’ is in Vlaanderen de grootst mogelijke spelbreker. Het zal 
u maar overkomen dat u voorbereidingen trof voor een openluchtfeest, en de regen 
gutst de godganse dag uit de hemel. Of er passeren wat heethoofden die het niet zo 
begrepen hebben op de multiculturele mix van uw publiek. Nog een vervelende zaak: 
u voorzag drank en hapjes voor te weinig mensen. Dat uw hoofdact onverwacht niet 
komt opdagen, wilt u liever niet gedroomd hebben. En toch, het gebeurt. Hoe kunt u 
anticiperen op de wet van Murphy?
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Slecht weer
Regen, wind en sneeuw kunnen uw organisatie danig in de war sturen. Herinner u 
Omloop Het Volk van enkele jaren geleden. Het evenement moest afgelast worden. 
Dat deed de organisatie omwille van de veiligheid en in samenspraak met de sponsors. 
Als de weersvoorspellingen slecht zijn, kunt u in de beste gevallen nog ingrijpen en 
maken dat er schuilmogelijkheden voorhanden zijn. Zelfs al gaat dat een beetje ten 
koste van de sfeer of het programma. Vlaanderen is op dit vlak nu eenmaal een 
wispelturig land. Het blijkt dat slecht weer tot 25% minder volk naar uw muziekfestival 
brengt. 

Welke maatregelen kunt u eventueel treffen? 
• Zorg dat u voldoende paraplu’s, regencapes of parasols voorhanden hebt;
• Een groot afdak of tent geeft de aanwezigen een uitwijkmogelijkheid; 
• Een buspendel van en naar de parking maakt dat de bezoekers comfortabel 

aan het evenement kunnen beginnen;
• Maak alle bewegwijzering, signalisatie en windgevoelige accommodatie 

stevig vast.

In sommige gevallen kunt u een alternatief programma voorzien of een deel van het 
programma aflassen.

U kunt een regen- of slechtweerverzekering overwegen. Het biedt u de mogelijkheid 
om gemiste opbrengsten te recupereren. Zo’n verzekering is uiteraard onnoemelijk 
duur en de premie is afhankelijk van het seizoen, van de hoeveelheid regen en van 
het tijdsbestek waarin dit zou kunnen gebeuren.

Te veel volk
Vraag maar eens aan de organisatoren van de Lokerse Feesten hoe aangenaam het 
is mensen te moeten weigeren. Op een bepaald moment kan de toeloop zo groot 
zijn dat het evenement niet meer beheersbaar is en zelfs onveilig wordt. U moet 
daar vooraf over nadenken en bepalen wat de capaciteit van uw evenement is. Wat 
gaat u doen of beslissen als die overschreden wordt? Gaat u improviseren of enkele 
vooraf geplande acties ondernemen? Stel, u organiseert een wandeltocht en geeft de 
deelnemers een plan en een omschrijving mee. U had eigenlijk niet gebudgetteerd 
om te bewegwijzeren. Maar dan slaat het noodlot toe, uw evenement heeft een 
onverhoopt succes en de deelnemers blijven toestromen. U heeft te weinig plannen 
en wegbeschrijvingen en er staan nog honderden mensen aan de balie om in te 
schrijven. Had u vooraf rekening gehouden met een groot succes, dan had u vast wel 
bewegwijzering aangebracht en onderweg infoborden of gidsen voorzien. Als u vooraf 
de capaciteit inschat en u houdt het aantal bezoekers bij, dan kunt u tijdig ingrijpen en 
misschien moet u de deuren sluiten. Maar een ‘sold out’ is een mooie reclame voor 
volgend jaar. Té druk kan mensen weerhouden om het jaar nadien terug te keren.

Geweld
U moet er altijd rekening mee houden dat er dronkemannen en heethoofden op uw 
evenement rondlopen. Bij de minste vorm van geweld of ongepast gedrag moet u 
kunnen ingrijpen. Stel vooraf een plan op hoe u eventuele escalaties gaat aanpakken. 
Verwittig in ieder geval vooraf de politie over de aard van uw activiteit. Organiseert 
u een activiteit waar er een verhoogd risico op geweld is, schakel dan stewards in 
en pas eventueel uw programma aan (vermijd activiteiten die verhitting in de hand 
werken). Meer info in het hoofdstuk ‘Medische zorg en veiligheid’.

>> Zie ook:
Saerens I. (Ed.), Handboek Manifestaties en evenementen. Integrale veiligheid – 
Organisatie en structuur, Uitgeverij Politeia Brussel, losbladig.
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Werken met vrijwilligers
In de meeste gevallen zult u voor het goede verloop van uw evenement vrijwilligers 
moeten inschakelen. Weet dat die mensen er zijn om u te helpen, dat zij graag bij het 
gebeuren betrokken zijn en vermoedelijk een vrij grote affiniteit met het evenement 
hebben. U moet ze dus ook respectvol en met de nodige aandacht benaderen. De 
motivatie van veel vrijwilligers is deze: het evenement gratis beleven en ‘erbij’ zijn. 
Gun ze momenten van arbeid en momenten van rust.

1.  Zorg ervoor dat het werk afgestemd is op de wensen van de vrijwilliger

Vrijwilligers hebben wel degelijk een reden om zich belangeloos in te zetten 
(werkervaring opdoen, sociale contacten opbouwen, zich belangrijk voelen, …). 
Ga daarom na waarom de vrijwilliger zich aanbiedt. Kan hij zich niet vinden in 
de doelstellingen van de organisatie, dan zal hij snel de moed kwijtraken en zijn 
engagement stopzetten.

2.  Zorg ervoor dat de uitvoering van het werk de vrijwilliger arbeidsvreugde 
bezorgt

De inzet van vrijwilligers hangt af van persoon tot persoon. Als de taken die u van uw 
vrijwilliger verwacht onhaalbaar zijn (te lang of te moeilijk werk), dan zal het plezier 
snel afnemen en is de kans groot dat hij er de brui aan geeft. U wilt het liever niet 
meemaken dat het onverwacht gebeurt tijdens uw activiteit. Een man of vrouw die zijn 
post verlaat, kan nefast zijn voor de organisatie.

3. Waardeer de vrijwilliger voor zijn inspanning

Waardering van vrijwilligers kan onder verschillende vormen gebeuren. Gratis eten 
en drinken is alleen een goede keuze als u bonnetjes geeft. Zo niet kan het aardig 
uit de hand lopen met mensen die hun grenzen niet kennen. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat een ober of securityman dronken wordt, nog vooraleer de activiteit goed 
en wel ten einde is. De beste waardering die u kunt geven is deze waar u de mensen 
prijst voor hun talent of inzet. Een gemeende dankjewel heeft een grotere impact dan 
een afstandelijk omslagje met drankbonnetjes. 

Motivatie van medewerkers 
Iedereen die meewerkt aan het welslagen van het evenement, verwacht een duidelijke 
taakomschrijving. De ploeg bestaat uit een amalgaam van mensen: betaalde 
professionals, stads- of gemeentepersoneel dat verplicht wordt mee te werken, 
vrijwilligers, interimmedewerkers en leveranciers. Er zijn een aantal dingen die zij van 
u verwachten:

Briefing
 U moet de mensen nauwgezet op de hoogte brengen van het programma, de plannen, 
de verwachtingen die u heeft, de risico’s, de verantwoordelijkheden, de hiërarchie (als 
die er is). Geef hen de mogelijkheid om vragen te stellen, zij wijzen u misschien op 
hiaten in uw programma of aanpak.

Waardering 
Iedereen heeft waardering nodig voor hetgeen hij doet, niet alleen de vrijwilligers. 
Een schouderklopje, dankjewel en respect zorgen ervoor dat alle medewerkers zich 
maximaal zullen inzetten. Waardering betekent niet dat u niet kritisch mag zijn. Als 
er fouten gebeuren, moeten die rechtgezet worden. Maar vingerwijzingen horen niet 
thuis in een organisatie. Een beloning (al dan niet financieel) stelt iedereen op prijs. 
Als de organisatie van het evenement een lange periode duurt, kunt u overwegen om 
tussentijds te belonen. 

Debriefing
Regelmatige evaluaties en de bijhorende feedback zorgen voor nog meer motivatie. 
Wanneer iemand er bijvoorbeeld niet in slaagt om het programma naar wens in te 
vullen, kunt u de aanpak bespreken en eventueel bijsturen.
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Bedanking
U mag niet vergeten iedereen te bedanken voor zijn inzet. De manier waarop is 
afhankelijk van uw eigen persoonlijkheid. De een geeft graag speeches, de andere 
houdt het op een persoonlijke aanpak. Het belangrijkste is dat u het oprecht doet.

Retroplanning
Wat een draaiboek is en hoe u het kunt gebruiken, leest u in hoofdstuk 8. In uw 
voorbereidingsfase kunt u alvast een retroplanning opmaken. Het tijdsschema zorgt 
er vooral voor dat u niet in tijdsnood komt. U maakt uw retroplanning op door terug te 
keren in de tijd, vanaf het moment van de uitvoering van uw evenement.

U organiseert in het stadhuis een grote tentoonstelling die start met de opening van 
het toeristisch seizoen, op een vastgelegde datum eind april. U kunt aan de hand 
hiervan onder andere bepalen:

• Op welke datum alles klaar moet zijn voor de persvoorstelling en officiële 
opening;

• Wanneer alles moet besteld of gereserveerd zijn voor de persvoorstelling;
• Wanneer u de pers en genodigden een invitatie moet sturen;
• Wanneer het drukwerk klaar moet zijn;
• Wanneer men met de promotiecampagne moet starten;
• Wanneer men moet beginnen met de opbouw en de plaatsing van de 

voorwerpen; 
• Wanneer men de accommodatie moet voorbereiden;
• Wanneer men uitgeleende voorwerpen moet reserveren of bespreken;
• Wanneer men de verzekeringen moet afsluiten;
• Wanneer men de medewerkers en vrijwilligers moet contacteren.

Met andere woorden, u gaat uw acties en voorbereidingen vastleggen in uw agenda. 
Het is ook zinvol de planning regelmatig te controleren om te kijken of u nog op 
schema werkt. 
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Case: Mijnhappening Beringen
Doelgroepafbakening en programmering

De Mijnhappening is een vierdaagse happening die jaarlijks plaatsvindt in Beringen, het tweede weekend 
van september. De Mijnhappening heeft als doel het Mijnmuseum en het bijhorende patrimonium in de 
kijker te zetten en profileert zich als een totaalspektakel van straattheater, erfgoedbeleving, animatie 
en multiculturaliteit. De activiteiten van de Mijnhappening vinden plaats op en rond de mijnterreinen. 
De happening kent een groeiend succes. Het aantal deelnemers werd in 2006 geschat op 30.000. 
De organisatie ligt in handen van Toerisme Beringen vzw die voor de uitvoering van dit evenement 
samenwerkt met de Vrienden van het Mijnmuseum vzw.

De doelgroep waarop men mikt omvat drie segmenten:
• bezoekers met een brede culturele interesse;
• gezinnen met kinderen;
• fietsers.

Voor elk van deze doelgroepsegmenten worden specifieke activiteiten voorzien. Voor de bezoekers 
met een brede culturele interesse is er de mogelijkheid om de mijngebouwen die speciaal voor deze 
gelegenheid worden opengesteld te bezoeken, of om een begeleide wandeling te maken op de 
mijnterril, in de moskee, door de tuinwijken van de mijnsite. Voor de gezinnen met kinderen organiseert 
men kinderattracties, kinderanimatie en straattheater. De fietsers ten slotte kunnen zich uitleven op 
fietsroutes van diverse lengtes onder het thema ‘In het wiel van de mijn’. Deze fietsroutes worden 
speciaal voor de Mijnhappening uitgestippeld. Voor de families met kleinere kinderen is er ook een 
korte fietsroute ontwikkeld. Ten slotte komen elk van de doelgroepensegmenten aan hun trekken op de 
mijnterreinen waar een kunst- en ambachtenmarkt, multiculturele gastronomie met diverse eetstandjes, 
muziek en dans plaatsvinden.

Het succes van de Mijnhappening?
• een goed voorbereide organisatie; 
• een uniek concept dat het imago van de mijnregio perfect ondersteunt; 
• een duidelijke doelgroepafbakening in combinatie met een aangepaste programmering. 
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Hoofdstuk 6

Financiën
Om de financiële kant van het evenement in goede banen te leiden, is een evenwichtige 
begroting en continue budgetbewaking noodzakelijk. U heeft voldoende middelen 
nodig om uw activiteit kwalitatief te kunnen uitvoeren en u moet erover waken dat die 
middelen verstandig worden besteed. Heel vaak bent u aangewezen op subsidies en 
sponsoring. Het wordt de laatste jaren steeds moeilijker om sponsors te benaderen en 
om ze te overtuigen. Subsidieaanvragen dienen lange tijd op voorhand te gebeuren 
en vragen een degelijke kennis en zorgvuldige opvolging. 

Begroting en budgetbewaking
Het opstellen en continu bijsturen van de begroting is een proces dat over alle 
organisatiestappen verloopt. U kunt uw begroting opmaken van zodra duidelijk is 
wat de doelstellingen en de doelgroep van het evenement zijn, hoe u dat gaat invullen 
en wat u daarvoor nodig heeft. Een begroting laat zien hoeveel het evenement zal 
kosten en hoe u dat gaat financieren. 

Hoe begint u aan de opmaak van uw begroting? In de eerste plaats moet u weten 
of u echt winst wilt maken dan wel gewoon uit de kosten komen. Daarna gaat u 
stapsgewijs te werk. Voorbeelden van voorgaande edities of van gelijkaardige 
evenementen kunnen u op weg helpen.

• Noteer alle soorten uitgaven. U zal moeten vertrekken van richtprijzen of 
offertes. Begroot ze 5 à 10% hoger dan u ze raamt.

• Noteer alle vermoedelijke inkomsten. U zal een inschatting moeten 
maken van het aantal bezoekers, van sponsorgelden en subsidies. 
Begroot ze 5 à 10% lager dan u ze inschat. 

Omdat er altijd vraagtekens zijn bij het opmaken van een begroting, werken sommige 
evenementenorganisatoren met verschillende begrotingsvarianten. Dit betekent 
dat naast de normale begroting er ook een gunstige en een ongunstige versie wordt 
gemaakt. 

Zodra een ontwerp van begroting is gemaakt, zal blijken of de ideeën voor het 
evenement realistisch zijn. Op dit moment kunt u nog bijsturen. De begroting die 
uit deze denkoefening voortvloeit, wordt uw uiteindelijk werkingsbudget. Dit budget 
moet u voortdurend bewaken. Daarvoor schakelt u een verantwoordelijke in die 
nauwlettend in de gaten houdt of de reële bedragen niet te veel afwijken van de 
geraamde bedragen.

>> In de bijlagen vindt u een voorbeeldbegroting met courant voorkomende kosten- 
en inkomstenposten.  

Fondsenwerving
U heeft geld nodig om uw activiteit te organiseren. Dat kunt u op verschillende 
manieren verwerven. Door:

• eigen middelen (van de vereniging) te gebruiken: reserves verzameld via 
vorige activiteiten;

• een werkingsbudget te vragen aan de gemeente of stad;
• sponsoring te zoeken;
• subsidies aan te vragen.
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Sponsoring
Men onderscheidt drie sponsorvormen:

• Financiële sponsoring: u krijgt geld om uw activiteiten uit te voeren
• Logistieke sponsoring: u krijgt goederen of diensten die u helpen bij de 

realisatie van uw evenement (bijvoorbeeld geluidsapparatuur, stoelen en 
tafels, een ruimte, multimedia, drank, drukwerk) 

• Media sponsoring: u krijgt gratis mediaruimte waardoor u uw evenement 
kunt aankondigen in de pers.

Win-Win:
Weet dat elke sponsor een of andere dienst of een tegenprestatie vraagt van de 
organisator. De return moet altijd in verhouding zijn met de aangeboden sponsoring.  
U kunt ruimte aanbieden in uw programmabrochure, op infoborden en beeldschermen. 
Op die manier kan hij zijn naambekendheid verhogen en zijn imago koppelen 
aan het profiel van het evenement. Daarnaast kunt u ook vip-arrangementen met 
gratis tickets en cateringfaciliteiten aanbieden. U kunt toelaten dat de sponsor het 
evenement ‘gebruikt’ om eigen acties op touw te zetten (sampling- of spaaracties). 
Er zijn heel wat mogelijkheden waar zowel organisator als sponsor creatief kunnen 
mee omspringen.

Sponsors zoeken:
Het heeft geen zin in het wilde weg op zoek te gaan naar sponsors. U behaalt betere 
resultaten als u vooraf de kans inschat op een positieve respons. Het voornaamste 
selectiecriterium is de doelgroep. Alleen als de doelgroep van uw potentiële partner 
aansluit bij de doelgroep van uw evenement, haalt uw sponsor ook voordeel uit een 
samenwerking. Enkele tips:

• Win informatie in over potentiële sponsors: wat is hun doelgroep, hebben 
ze een sponsorbeleid, zoekt het bedrijf naambekendheid of een zeker 
imago, wanneer stelt men de reclamebudgetten op, …? 

• Bepaal vooraf wat u kunt bieden aan uw sponsor. Het vermelden van een 
logo op affiches en de aanwezigheid op het evenement zijn evident. U 
moet vandaag veel creatiever voor de dag komen. Probeer de return op 
maat te maken van de sponsor, maar zorg er ook voor dat hij meetbaar 
blijft. Te weinig return is niet goed voor de sponsor, te veel kost u geld! 
Formuleer een aantal concrete voorstellen, maar voorzie ook ruimte voor 
de sponsor om mee te denken. 

• Maak een sponsordossier op. Een denklijst met de gegevens die u 
opneemt in een sponsordossier vindt u achteraan in de vormingsbrochure. 

• U benadert de sponsors best persoonlijk. Speel rechtstreeks in op mensen 
(telefonisch en persoonlijke afspraken) en maak zo min mogelijk gebruik 
van mailings.

• Denk voor uw toeristisch evenement zeker aan volgende instanties: 
gemeenten, provincie, Vlaamse overheden, banken/verzekeringen, Lotto, 
sponsors gerelateerd aan het onderwerp van uw evenement (zoals een 
sportdrank bij een sportief evenement), de media (radio, tv, dag- en 
weekbladen, …). 

Afspraken vastleggen:
U kunt de gemaakte afspraken best bekrachtigen in een sponsorcontract. Daarin 
legt u vast wat en hoeveel het evenement krijgt en wat de sponsor daarvoor in return 
mag verwachten. Als het om een financiële sponsoring gaat, leg dan meteen de 
betalingswijze  en -termijn vast. 

Het is beleefd om achteraf te melden waarvoor de gesponsorde gelden, goederen of 
diensten gebruikt werden. Toon ook aan dat het een goede beslissing is geweest om 
uw evenement te sponsoren. Geef de sponsor feedback over bezoekersaantallen, 
omzetcijfers en aanwezigheid in de pers.
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Subsidies
Er worden in Vlaanderen heel wat subsidies uitgereikt. Dat gebeurt zowel op Europees, 
Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau. Om een zicht te krijgen op de subsidies 
die van toepassing zijn voor uw evenement, neemt u het best contact op met de 
gemeente en de provincie waar uw evenement georganiseerd wordt. 

Een subsidie moet altijd aangevraagd worden met een officieel subsidiedossier. 
Kijk goed na in het reglement welke evenementen voor welke subsidie in aanmerking 
komen. Zeer belangrijk is ook dat u de vormvereisten van het subsidiedossier volgt: 
wat zijn de uiterste data van indienen en wie mag het dossier indienen? Zorg ook voor 
een goede inhoudelijke motivatie.

>> Meer informatie over subsidies vindt u op:  
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=45 en  
http://www.cultuurnet.be/front/webpagina.jsp?id=924
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Case: Dranouter aan Zee 
Het belang van sponsoring en subsidies
De tweede editie van het folkfestival Dranouter aan Zee vond plaats op 29 en 30 april 2006 in De 
Panne. Dit festival wordt georganiseerd door de vzw Folkfestival Dranouter. Het strand aan de 
Esplanade in De Panne werd omgetoverd tot een festivalterrein dat de sfeer van het grote Danouter 
Folkfestival (gezellig, gemoedelijk en tolerant) uitstraalt. In de concerttent op de Esplanade speelden 
12 topgroepen. Daarnaast was er een dranktent met live muziek, een openluchtanimatieruimte, een 
tent voor kinderanimatie, eet- en drankstandjes. 

Voor de organisatie kan vzw Folkfestival Dranouter rekenen op de medewerking van de gemeente. 
De dienst voor toerisme doet de coördinatie van de activiteiten waar de gemeente voor instaat, zoals 
de animatie en de sportactiviteiten. Diverse gemeentediensten zijn betrokken bij de organisatie van 
Dranouter aan Zee: sport, jeugd, communicatie, cultuur en technische dienst.

Op zaterdag kwamen 3.300 deelnemers naar het te betalen concert in de concerttent, op zondag telde 
men er 3.800 deelnemers. Daarnaast waren er op zaterdag 7.000 en op zondag 8.000 bezoekers in 
het gratis toegankelijk deel waar de openluchtanimatie plaatshad. 

De eerste editie van Dranouter aan Zee in 2005 was mogelijk dankzij subsidiëring (onder andere via 
Uitblazen). In 2006 is deze subsidie weggevallen. Toch is de organisatie erin geslaagd de begroting 
in evenwicht te krijgen door voldoende inkomsten te genereren. In volgorde van belangrijkheid 
onderscheidt men volgende inkomstenbronnen:

• tickets;
• catering;
• sponsoring;
• subsidies.

In 2005 werden heel veel gratis toegangskaarten weggegeven. In 2006 werden inspanningen geleverd 
om de inkomsten uit ticketverkoop te doen toenemen. De groei in het aantal betalende bezoekers 
werd onder meer gerealiseerd door de inbedding van het festival in de lokale gemeenschap. Inwoners 
van De Panne kregen een aanzienlijke reductie op de toegangsprijs (halve prijs + zes consumpties). 
Ook werden extra inspanningen geleverd om in samenwerking met organisaties zoals Unizo en de 
Gezinsbond arrangementen aan de man te brengen.

De organisatie kon ook rekenen op een aantal (media)sponsors (onder andere focus-wtv, Humo, 
Radio1, Het Nieuwsblad, Coca-Cola, financiële instellingen, …). Men maakt een onderscheid tussen 
de sponsors die een inbreng van diensten of goederen leveren en de sponsors die een financiële 
bijdrage leveren. De eerste groep zijn veelal mediasponsors. De sponsors die een financiële bijdrage 
leveren zijn voornamelijk bedrijven uit de streek.

Om de sponsorcontracten binnen te halen is goede netwerking cruciaal. Dranouter aan Zee heeft 
het voordeel dat het festival gelinkt is aan de grotere broer Folk Dranouter. De organisator beklemtoont 
dat het zoeken van sponsors zeer arbeids- en tijdsintensief is. Het is dus raadzaam er tijdig aan te 
beginnen. 

Wat sponsors sterk appreciëren is dat de organisator van het evenement met creatieve ideeën 
komt inzake ruil. Een voorbeeld: voor veel sponsors is het belangrijk om op te vallen. Ze krijgen liever 
een goed kwalitatief arrangement voor enkele personen in ruil dan tientallen vrijkaarten. De sponsor 
zoekt dus naar een meerwaarde. Even belangrijk is de langetermijnvisie. De sponsors geven de 
voorkeur aan een concept dat voor herhaling vatbaar is.

Subsidies zoekt Dranouter aan Zee bij diverse overheidsinstanties: Toerisme Vlaanderen, Europese 
steun in het kader van EFRO Phasing Out, Westtoer, de gemeente De Panne. Een goed subsidiedossier 
samenstellen vraagt veel werk en de kans op slagen is niet altijd groot. 

De subsidiëring van de gemeente De Panne aan Dranouter aan Zee bedroeg ongeveer € 50.000. 
De gemeente beschouwt deze subsidiëring eerder als sponsoring. Het festival is een manier om De 
Panne in de (toeristische) kijker te plaatsen en een nieuwe groep toeristen aan te trekken. 

Beide partijen, de vzw Folkfestival Dranouter en de gemeente De Panne, streven naar een 
duurzame samenwerking. De bedoeling is dat Dranouter aan Zee een vaste waarde wordt in het 
evenementenaanbod van de gemeente. Men is ervan overtuigd dat het, mits de nodige lokale 
verankering en bredere bekendmaking, nog heel wat groeipotentieel heeft.
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Hoofdstuk 7

PR, pers & communicatie
Voor een geslaagd evenement, klein of groot, is een opvallende promotie- en 
perscampagne nodig. Hoe anders gaat uw doelgroep weten dat u een schitterend 
initiatief neemt? Een evenement is pas succesvol als u veel en het juiste publiek 
bereikt. De Gentse Feesten zijn een instituut geworden, maar toch blijft men jaar na 
jaar veel aandacht besteden aan communicatie. 

De bedoeling van een communicatieactie is mensen informeren en motiveren om deel 
te nemen. Let wel, een degelijke communicatie stopt niet bij het maken van affiches 
en programmabrochures. U moet ook tijdens het evenement communiceren met uw 
publiek en medewerkers. Niets zo vervelend als niet of verkeerd begrepen worden.

Een degelijke en weldoordachte communicatie is niet goedkoop. Drukwerk, 
advertentieruimte, PR-acties en persconferenties zijn duur. U steekt er niet alleen 
geld maar ook veel tijd in. Daarom is het belangrijk dat u de juiste maat kent en kiest 
voor communicatiemiddelen die haalbaar zijn op de schaal van uw evenement. 

>> Meer info over marketingcommunicatie vindt u in de vormingsbrochure “Boodschap 
van de toerist” (http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342).

Wie bereiken?
Belangrijk bij het bepalen van de juiste communicatiekanalen is de doelgroep. U kiest 
uw communicatietools- en boodschap in functie van de mensen tot wie u zich richt:

• Externe doelgroepen: publiek, deelnemers op de dag(en) van het evenement, 
sponsors, pers, beleidsmensen.

• Interne doelgroepen: medewerkers, vrijwilligers, collega’s, 
overheidsdiensten.

De boodschap?
Als u een boodschap wilt formuleren, moet u aandacht besteden aan twee belangrijke 
aspecten: 

1. Doelstelling van uw boodschap
Waar wilt u eigenlijk naartoe? Wat is uw belangrijkste verhaal? Wilt u vooral het 
imago van uw evenement meegeven (kwalitatief cultureel evenement of populair 
massagebeuren?) of gewoon de aandacht vestigen op de datum en de inhoud? U 
moet voor uzelf uitmaken wat de belangrijkste boodschap is en wat u wilt uitstralen. 
De onderliggende boodschap is niet strikt noodzakelijk dezelfde als de exacte 
bewoording van uw verhaal (feitelijke inhoud).

2. Feitelijke inhoud van de boodschap
Dit is de manier waarop u uw boodschap vertelt. Het omvat een idee, beeldspraak, 
de toon en de taal, de bewoordingen en het beeld dat u gebruikt.  U moet zich in 
ieder geval proberen onderscheiden van anderen en de aandacht trekken van uw 
doelgroep.

Concrete tips die werken: 
(bron: Jacobs J., Bellekens E., Indemans E., Hannes V., Selen T. en Renders T. 
(2006), De verenigingscirkel, Een blik op het verenigingsleven, Sociaal-cultureel werk 
2005-2006 uitgegeven door Katholieke Hogeschool Kempen - Geel, 61 p.)

• Prikkelen is aandacht trekken. Spreek uw publiek direct aan en stel vragen 
die hun persoonlijk raken. Wat dacht je van...? Zin in...? Waarom zus als het 
zo beter kan...? Kies dus voor een wervelende titel.

• Een lach op het gezicht van mensen doet wonderen. Humor werkt altijd.  
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Al zijn lang niet alle vormen van humor geschikt voor promotie of specifieke 
doelgroepen. Jongeren kunnen meer hebben dan families met kinderen.  
U mag nooit  te ver gaan. Misplaatste humor kan in uw nadeel spelen.

• Woordspelingen. Als ze goed gevonden en duidelijk zijn, heeft u meteen de 
aandacht van iedereen. Alleen is het soms moeilijk in te schatten of iedereen 
de grap begrijpt. Woordspelingen die voor de organisatoren duidelijk zijn, 
worden daarom niet zo begrepen door het publiek. 

• Spreken met beelden. In onze samenleving zijn beelden erg belangrijk. Kies 
best beelden die iets vertellen over uw evenement en die tegelijkertijd de 
aandacht trekken.

• Correct taalgebruik. Het klinkt zeer logisch, maar aandacht voor taalgebruik 
is van het grootste belang. Niet alleen spelling, maar ook de zinsbouw en 
de woordkeuze zijn erg belangrijk. Korte en actieve zinnen zijn beter dan 
langdradige of moeilijke bewoordingen. Creativiteit geniet de voorkeur, maar 
u mag ook niet overdrijven. Het belangrijkste is dat iedereen uw boodschap 
begrijpt.

Communicatiemiddelen
U kiest uw communicatiemiddelen (of –instrumenten) in functie van uw  doelgroep en 
uw boodschap. Alles hangt af van aan wie en wat u wilt vertellen. U moet ideale mixen 
maken van mediakanalen en communicatie-instrumenten. Er zijn diverse criteria die 
maken dat een bepaald medium al dan niet geschikt is voor uw evenement. 

Media: print of gedrukte media (magazines, kranten, brochures), internet, telefonie en 
telefax, ethermedia (radio en tv), livemedia (billboards, affichage).

Een communicatiemiddel heeft verschillende kenmerken en functies: 
• De aandacht trekken
• Informeren
• Overtuigen om tot actie over te gaan

Het een of ander kenmerk komt meer of minder aan bod. Zo zullen een affiche en een 
radiospot vooral de aandacht trekken, terwijl een website meer praktische informatie 
kan geven. In een persbericht kan u ook het waarom van de dingen uitleggen.

>> Bijgevoegde handige schema’s helpen u bij het bepalen van uw keuze  
(bron: Goubin, E. (2002), Tante Mariette en haar fiets: handboek overheids- en 
verenigingscommunicatie, uitgeverij Vanden Broele, 300 p.). 
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Vermogen om 
aandacht te trekken

Informerend 
vermogen

Overtuigend 
vermogen

Ondersteunend 
vermogen

MASSAMEDIA

kranten en magazines / redactioneel ++ +/- +/- -

kranten en magazines / advertenties + +/- - -

Televisiespots ++ +/- +/- -

Radiospots ++ +/- - -

Tv-redactioneel ++ +/- + -

Radio-redactioneel + +/- +/- -

GEDRUKTE MEDIA

Flyers / strooibriefjes + +/- - +/-

Folders +/- + +/- +

Brochures / programmaboekjes - ++ +/- ++

Direct mail + + +/- +/-

Affiches / aanplakborden + +/- - +/-

DIGITALE MEDIA

Website - - + - - ++

E-mail + +/- - +/-

E-zine +/- + - - +/-

++ bijna altijd van toepassing      + gewoonlijk van t�
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Als u uw mediamix samenstelt, houdt u uiteraard niet alleen rekening met de 
kenmerken van de media, ook de kostprijs speelt mee. Een nationale radiocampagne 
kost meer dan een affichecampagne in een beperkte regio. Ook selectiviteit bepaalt 
of u kiest voor een radio- of eerder printcampagne. Jongeren luisteren meer naar 
radio dan kinderen en senioren lezen eerder kranten dan tijdschriften. Het profiel van 
het medium moet aansluiten bij dat van uw doelgroep. 

Er is ook een verschil tussen een doelgroep die vertrouwd is met uw evenement 
en een nieuw segment toeristen dat u wilt bewerken. Trouwe bezoekers benadert u 
op een heel andere manier dan potentiële nieuwe deelnemers. U kunt bijvoorbeeld 
perfect e-mailing en nieuwsbrieven gebruiken om de mensen die uw evenement 
kennen te informeren over de volgende editie. Zo is het verstandig bij te houden wie 
eerder een ticket kocht om bij een volgende gelegenheid een heel concreet aanbod 
te kunnen doen via mail of post. 

Zelfs wanneer u over weinig middelen beschikt om een uitgebreide mediacampagne 
te voeren, kunt u toch een degelijke actie uitwerken. Alles hangt af van de 
communicatiemedia  en –instrumenten die u kiest.

>> Zie ook “Boodschap van de toerist” via  
http://www.toerismevlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=342

Veel gebruikte communicatiemiddelen voor de promotie van evenementen zijn:

Affiches en flyers/strooibriefjes
Er bestaan verschillende vormen van affichage:

• Kleine (gratis) verspreiding via openbare instellingen, organisaties, 
verenigingen, bedrijven en particulieren. 

• Baanaffiches en billboards: hiervoor moet u vooraf reserveren bij een 
gespecialiseerde firma (bijvoorbeeld Clear Channel). De zogenaamde ‘16 
of 20-vierkantemeters’ zijn zeer duur.

• Affichettes: Klein formaat, bestemd voor gebruik in bussen, trams en 
metro’s. Ook tegen betaling.

Informeer ook bij de gemeentelijke of stadsdiensten. Soms kunt u tegen een relatief 
lage prijs (of gratis) gebruik maken van de plaatselijke informatieborden. Weet ook dat 
affiches maar werken als ze conceptueel, tekstueel en vormelijk professioneel gemaakt 
worden. De beschikbare ruimte is beperkt, u moet dus doordacht te werk gaan om de 
inhoud samen te stellen. Een sprekend beeld, weinig tekst en contactgegevens of een 
webadres moeten volstaan om de geïnteresseerde naar de juiste informatiekanalen 
te leiden. Ze zijn heel geschikt om de aandacht te wekken, minder om te overtuigen. 
U heeft ook een goede geografische spreiding nodig om effect te hebben. Een affiche 
is ideaal om te gebruiken in combinatie met andere media. 

Flyers of strooibriefjes zijn meestal de kleine versie van de affiche. Als u de achterkant 
ook bedrukt, kunt u er meer praktische informatie op kwijt. Het voordeel is dat u ze 
persoonlijk kunt afgeven en veel gerichter verspreiden. 

Folders en brochures
In folders en brochures kunt u veel kwalitatieve informatie kwijt. Ze worden vooral 
geraadpleegd door een geïnteresseerd publiek. Wie interesse heeft, zal het 
programma raadplegen en zich laten leiden door de aanwezigheid van een bepaalde 
activiteit. U bereikt er vermoedelijk weinig nieuwe deelnemers mee. Tenzij ze eerst 
met het bestaan van het evenement werden geconfronteerd via affiches of een 
radiocampagne. 

Als u brochures en folders maakt, mag u niet uit het oog verliezen dat u ze ook moet 
verspreiden. Het heeft geen zin hopen papier op de toeristische diensten achter te 
laten zonder ze bij de potentiële bezoeker te brengen. Maak gebruik van huis-aan-
huisverspreiding, direct-mailing, displays op publieke plaatsen (zoals bibliotheken, 
postkantoren, winkels, horecazaken) of verspreid ze op gelijkaardige evenementen.
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Advertenties
Advertenties worden geplaatst in gedrukte massamedia: kranten, tijdschriften, gidsen. 
De financiële drempel is wel heel hoog. Grote evenementen kunnen meestal wel 
rekenen op een mediasponsoring. Kranten hebben doorgaans een doorgedreven 
sponsoringpolitiek. 

Advertenties kunnen zeer gericht worden ingezet. U moet zich bij uw selectie 
laten leiden door het profiel van het medium. Alleen als het overeenkomt met uw 
deelnemers, maakt u een goede keuze. U kunt deze gegevens vinden bij het Centrum 
voor Informatie over de Media. 

>> Zie ook www.cim.be

Website, e-mail, e-zine
Internet is een belangrijk medium voor de toeristische sector. Maar u mag zijn impact 
ook niet overschatten. De mensen moeten nog altijd hun weg vinden naar uw informatie. 
U heeft meer nodig dan een goede website. U moet in uw communicatiecampagne 
rekening houden met het feit dat u de mensen naar uw website zal moeten leiden. 
U moet uw website dus ook in die optiek opbouwen en gebruiken: vooral praktisch 
en veel achtergrondinformatie meegeven.  Een goede website bouwen is vakwerk, 
neem dus iemand onder de arm die er ervaring mee heeft. Kijk ook verder dan het 
grafische aspect. De structuur en interactiviteit zijn minstens even belangrijk. U kunt 
uw website immers gebruiken om tickets te verkopen, eventueel via een link naar een 
ticketingbedrijf. 

Internet stopt niet bij uw eigen website. Plaats uw evenement (met link!) op allerlei 
evenementenkalenders. Uw stad of gemeente, de toeristische regio’s, de provincie, de 
betrokken sectoren, kranten, magazines, uit-winkels, allemaal hebben ze een digitale 
evenementenkalender. www.cultuurweb.be bundelt alle culturele evenementen in 
Vlaanderen.

>>Zie ook “Communiceren met website en e-mail”, 
 http://www.cultuurnet.be/front/inhoud/detail.jsp?id=95212

Communicatieplan
Eenmaal de selectie van communicatiemiddelen is gemaakt, brengt u alles samen in 
een communicatieplan. Het principe werkt zoals de retroplanning voor uw algemene 
organisatie (zie hoofdstuk 5). U berekent hoeveel tijd u nodig hebt om de boodschap 
vorm te geven, de website te (laten) maken, het drukwerk te produceren, de mailings 
te versturen, de advertenties te reserveren en te laten verschijnen. U bepaalt ook 
wanneer het ideale moment is om het publiek met uw informatie te confronteren. De 
tijd die nodig is om de boodschap te laten doordringen bij het gewenste publiek is 
afhankelijk van de grootte van het evenement en de verschillende doelgroepen die 
u wilt bereiken. De communicatiecampagne voor een evenement als 2006 Beaufort 
start veel vroeger dan een campagne voor een lokale activiteit. 

Uw communicatieplan bevat:
• Uw doelstelling (denk ook aan uw toeristisch profiel!), doelgroep en 

boodschap om als basis en controlemiddel te fungeren;
• Uw beschikbaar budget;
• Een selectie van media en communicatiemiddelen;
• Een overzicht van alle communicatiekanalen die u wenst te gebruiken;
• Het respectieve volume aan reclame in print, radio en tv (bijvoorbeeld 

hoeveel advertenties en op welk formaat);
• De oplage en de geografische spreiding van affiches, folders, brochures;
• De persbenadering;
• Een timing;
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Genodigden
Sponsors en genodigden behandelt u op een andere manier dan de doorsnee 
bezoeker. U maakt speciale uitnodigingen, u informeert hen vooraf (min of meer) 
persoonlijk over het programma, u stuurt hen een nieuwsbrief over de stand van 
zaken, maakt aparte inkomkaarten en vip-vouchers. Zorg dat alles in de huisstijl van 
het evenement uitgewerkt wordt zodat de communicatie onmiddellijk een belletje 
doet rinkelen. Genodigden zijn heel vaak uw beste ambassadeurs. Als zij tevreden 
zijn, heeft u volgend jaar bezoekers (en misschien ook centen) bij.

Pers
U kunt een persbericht niet beschouwen als gratis publiciteit. Pers is immers niet te 
koop. Een persbericht omvat vrijblijvende informatie over uw evenement. U kunt ze 
aan de diverse redacties bezorgen in de hoop dat zij de informatie zullen opnemen 
in hun medium. Het publiek neemt de inhoud van een redactioneel artikel meer 
serieus dan van een advertentie. Natuurlijk moet u dus de lokale, regionale en 
nationale pers inschakelen. Het is een uitstekende manier om uw evenement gratis 
in de media te krijgen. Alleen heeft u geen zicht en invloed op de manier waarop. 
Bovendien verdwijnt ongeveer 95% van de uitnodigingen en aankondigingen die op 
een redactie toekomen in de prullenmand. Het opstellen van een goed persbericht 
is dus van groot belang. 

Denk na over volgende dingen:

1. Wat is de nieuwswaarde van mijn persbericht? Voor een journalist heeft een 
persbericht nieuwswaarde als de inhoud:

• dicht aansluit bij de leefwereld en het profiel van zijn eigen lezers, kijkers 
of luisteraars;

• voldoende trendy is;
• afwijkt van het gangbare;
• sensatie en spektakel aankondigt;
• inspeelt op vaste rubrieken.

2. Leg een goede adressenlijst aan van persmedewerkers en bouw er een 
persoonlijk contact mee op.
 
3. Wat moet uw persbericht bevatten? 

• stel uw persbericht op alsof het een artikel is voor publicatie (wie dat wenst 
kan het zo plaatsen. Dit gebeurt geregeld bij huis-aan-huis-bladen);

• beperk de tekst tot 1 onderwerp;
• zorg dat alle praktische informatie (titel van persbericht, datum, namen van 

betrokken organisaties, contactpersonen en hun gegevens) aanwezig is;
• het bericht past op één à anderhalve A4;
• bezorg ook beeldmateriaal (cd-rom of webadres waar beeldmateriaal kan 

gedownload worden).

4. Zin en onzin van een persconferentie
Sommige organisatoren hopen meer pers te krijgen als ze een persconferentie 
organiseren. Maar de meeste journalisten hebben het zodanig druk dat 
persconferenties alleen nog bijgewoond worden als ze vermoeden exclusieve 
informatie los te krijgen, het evenement veel aanzien geniet, er foto’s kunnen 
genomen worden of er mensen aanwezig zijn die interessante informatie kunnen 
bezorgen (al dan niet in relatie tot het evenement). Een goed persbericht is in ieder 
geval beter dan een slechte tijdsverspillende persconferentie.

>>Meer info over het “Communiceren met pers en media”, 
http://www.cultuurnet.be/front/inhoud/detail.jsp?id=9417 en voor een 
goede adressenlijst van persmedewerkers zie de Vlaamse Vereniging van 
Beroepsjournalisten: www.agjpb.be
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Case: Lancering fietsknooppuntennetwerk Hageland
Communicatiemix

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni 2006 werd het fietsknooppuntennetwerk Hageland officieel geopend. 
Het evenement bestond uit een officiële opening en het inrijden van het fietsknooppuntennetwerk 
Hageland. Op zaterdag werd het noordelijke deel van de fietsroute ingehuldigd. Fietsers konden 
vanuit de verschillende gemeenten van Noord-Hageland vertrekken en een tussenstop maken in het 
provinciedomein Halve Maan in Diest. Op zondag werd de rest van het netwerk Hageland ingefietst 
met tussenstop in provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. De deelnemers werden getrakteerd op een 
drankje en een nuttig fietscadeau. Er was ook animatie voor groot en klein. De organisator van dienst 
was de toeristische federatie van de provincie Vlaams-Brabant. Men schat het aantal deelnemers op 
1000, dat was althans het aantal deelnemers aan de wedstrijd.

Om het evenement kenbaar te maken werd volgende mediamix samengesteld:

• Persconferentie voor de regionale en nationale pers;
• Aparte aankondiging op de website van Toerisme Vlaams-Brabant;
• Er werden folders en affiches verspreid in de provincie via de diensten voor toerisme;
• Er werd een banner geplaatst op de websites van alle gemeenten in het Hageland. 

Wie hierop klikte kwam terecht op de website van Toerisme Vlaams-Brabant waar het 
evenement werd toegelicht;

• Er werden advertenties geplaatst in een aantal streekbladen;
• Het evenement werd aangekondigd op de Nederlandse website van Toerisme 

Vlaanderen;
• De aankondiging van het evenement werd meegenomen in de communicatiekanalen van 

de provincie;
• Het evenement werd ook opgenomen in de programmatie van Vakantiegenoegens.

Er is gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen. Nochtans viel de kostprijs van deze 
campagne vrij gunstig uit. In totaal werd € 3.800 besteed aan communicatie. Men slaagde erin dit 
bedrag binnen de perken te houden door deels te communiceren via partners waarmee men een 
structureel samenwerkingsverband heeft (provincie, Toerisme Vlaanderen, gemeenten, …). Het  
fietsknooppuntennetwerk kadert binnen een Europees project waardoor circa de helft van bovenvermeld 
communicatiebudget via subsidiëring kon gerecupereerd worden. 

Het resultaat van deze mediacampagne werd snel zichtbaar in de verkoop van fietskaarten. 
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PRODUCTIE EN FUNCTIONERING 
Hoofdstuk 8

Het evenement zelf
Het evenement staat voor de deur. Iedereen is zenuwachtig en checkt voor de laatste 
maal of alles onder controle is. Niet alleen uw evenement maar ook uw regio staat 
in de belangstelling. Nu de potentiële toeristen aanwezig zijn, moet u ze ook pro-
actief benaderen om hun aandacht te vestigen op uw toeristische troeven. Het gaat 
niet op een evenement te organiseren met als doel uw regio te promoten, zonder de 
gelegenheid aan te grijpen dat ook daadwerkelijk te doen. Als u goed gepland heeft, 
zijn er gelegenheden en momenten ingebouwd om de toerist direct of indirect aan te 
spreken met concrete toeristische aanbiedingen. 

Hoe zorgt u er voor dat alles vlekkeloos verloopt? Als u handelt volgens het 
(draai)boekje, hoeft u zich geen zorgen te maken. 

Draaiboek
Een draaiboek is een werkplan waarin u zo gedetailleerd mogelijk beschrijft wie, wat, 
wanneer doet. U heeft uw draaiboek in de loop van de voorbereidingsfase opgemaakt, 
vertrekkende van uw retroplanning. U zal constant dingen hebben aangepast, 
toegevoegd en weggelaten. U kunt zowel een draaiboek maken voor het evenement 
zelf als voor de opbouwfase én de afbraak. Een draaiboek bestaat meestal uit een 
algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte.

In het algemeen gedeelte maakt u een overzicht van alle namen, adressen, en 
telefoonnummers van alle betrokkenen; van nummers en contactpersonen bij politie, 
EHBO, brandweer en van de adresgegevens en de telefoonnummers van de locatie(s) 
waar de activiteiten plaatsvinden.

Het specifiek gedeelte van het draaiboek is een soort tijdschema van de verschillende 
taken, van de locatie waar de activiteiten doorgaan, van de personen die daarbij 
betrokken zijn, van het benodigde materiaal en waar dat te vinden is. Uiterst belangrijk 
is dat u voorziet dat alle locaties en materiaal vooraf verkend en gecheckt zijn door 
de verantwoordelijken. Niets vervelender dan een festival waar de geluidsinstallatie 
maar half werkt, een cateraar die te laat komt omdat de aangeduide locatie niet klopt 
of een schoonmaakploeg die niet aan de slag kan omdat het poetsgerief niet op zijn 
plaats ligt. Checken en dubbelchecken is de boodschap.

Enkele nuttige tips:
• Geef alle verantwoordelijken een kopie van het draaiboek. 
• Leveranciers hebben voldoende aan het deel dat voor hen van toepassing 

is. 
• Voorzie alle versies van een datum, print elke versie op een andere kleur 

van papier en check of u wel  degelijk de laatste versie gebruikt.
• Check regelmatig het verloop van de activiteiten, treed kordaat op als er 

problemen opduiken die het schema in de war kunnen sturen.

Briefing
Elk evenement start met een degelijke briefing. Alle verantwoordelijken, medewerkers, 
vrijwilligers en leveranciers moeten op de voor hen bestemde briefing aanwezig zijn. U 
overloopt met de aanwezigen het verloop van de dag. Gaat het om meerdere dagen, 
dan start u elke dag met een nieuwe briefing. Er kunnen ondertussen aanpassingen 
zijn gebeurd, er kan een deel van het programma zijn weggevallen of er zijn misschien 
nieuwe ontwikkelingen. 
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Het is raadzaam de briefings te fragmenteren volgens specifieke taken of 
verantwoordelijkheden. U verzamelt bijvoorbeeld het securityteam om alle afspraken 
te overlopen, de risicozones aan te duiden en foto’s te tonen van hoogwaardigheids-
bekleders die een bezoekje brengen. U vertelt hen hoe ze moeten reageren en wie 
ze moeten verwittigen. 

Elke activiteit heeft eigen kenmerken en aandachtspunten. Niet iedereen hoeft op de 
hoogte te zijn van de taken van een ander team. Als u één gezamenlijke briefing zou 
geven, loopt die veel te lang uit en verliezen de medewerkers hun concentratie.

Welke informatie wordt er meegegeven op de briefing?
• overzicht van de taken (van a tot z)
• overzicht van de verantwoordelijkheden
• wie is wie?
• programmawijzigingen
• rechten en plichten (inzake drankgebruik, toegang tot  ruimten, pauzes,...)
• uurschema
• wetenswaardigheden
• feiten die de opdracht beïnvloeden

Overschakelen op plan B
Het gebeurt dat een activiteit compleet de mist ingaat. De oorzaak is niet altijd 
duidelijk. Het kan een storm of een wolkbreuk zijn, maar evengoed een gebrek of 
een teveel aan bezoekers. Onvoorziene omstandigheden kunnen vooraf (deels) 
ingecalculeerd worden (zie hoofdstuk 5 ), maar op het moment dat u verplicht wordt 
ze te implementeren, zal u toch harder gaan zweten. 

Vooraleer u echt overschakelt op plan B, overlegt u best de situatie met de 
veiligheidsmensen, alle verantwoordelijken en de medewerkers op cruciale 
plaatsen. U geeft hen een briefing, vraagt feedback en neemt razendsnel 
beslissingen. 

De beslissingen van de kerngroep moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden door 
de mensen op het terrein. U moet een cascade op gang krijgen van ingrepen die 
andere noodzakelijke ingrepen toelaten. 

Stel, u organiseert een wandelevenement dat afgesloten wordt met een feest op 
de markt. Op het podium staat een bekende groep. Als de groep enkele minuten 
aan de gang is, begint het plots hard te regenen. Het ziet er zelfs naar uit dat het 
gaat onweren. U beslist de boel stil te leggen. Maar niet definitief, alleen maar een 
pauze. In deze omstandigheden mag u niet vergeten de deelnemers op de hoogte 
te brengen. “Wij wachten even tot het zonnetje weer schijnt. U kunt ondertussen 
schuilen in de tent, proef gerust van ons streekbier, wie wil kan een regenvestje 
afhalen bij een van de sponsors, wij houden u verder op de hoogte, ...”

Als u deze dingen niet vooraf plant, dan slaagt u er nooit in snel en doeltreffend 
in te grijpen. De snelheid en efficiëntie waarmee u plan B implementeert, hangt af 
van uw koelbloedigheid, overlegtalent, besluitvaardigheid en uw capaciteit om in 
crisissituaties te delegeren aan de juiste mensen. U zal beslissingen moeten nemen 
die niet altijd positief onthaald worden. U mag nooit de financiële consequenties uit 
het oog verliezen. Een evenement afgelasten, doet u alleen als het echt niet anders 
kan. Hoe denkt u dat uw sponsors zullen aankijken tegen de return die ze mislopen? 
Als de situatie vervelend is (en u heeft de tijd!), overleg dan eerst met uw sponsors.
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EVALUEREN
Hoofdstuk 9

Evaluatie
De organisatie van een evenement vraagt veel energie, tijd en meestal ook veel geld. 
Een financiële evaluatie wordt dan ook altijd gemaakt. “Komen we uit de kosten?”, 
elke organisator stelt zich die vraag. Jammer genoeg blijft die evaluatie vaak beperkt 
tot een soort winst- of verliesberekening. Er wordt af en toe wel eens nagekaart over 
de sterke en minder geslaagde punten in de programmatie en organisatie, vooral als 
de verwachte opkomst niet werd gerealiseerd. Een gemiste kans, want evalueren is 
meer dan wat napraten. Een grondige evaluatie laat u toe lessen te trekken. Uw 
toekomstig evenement wordt er alleen beter door.

Wat evalueren?
Een goede evaluatie gebeurt op twee vlakken. 

1.  productevaluatie:  Werden de doelstellingen bereikt? 
Ga na wat het evenement voor de gemeente of regio betekent, vandaag en in de 
toekomst. Zoals besproken in hoofdstuk 1 en 4 helpen evenementen mee aan 
het versterken van het toeristisch-recreatieve product van uw gemeente, stad 
of streek. Maar in welke mate gebeurt dit effectief? Hoe ervaart de bezoeker het 
evenement, hoeveel heeft hij er besteed? In hoeverre profiteert de toeristische dag- en 
verblijfsector van evenementen? En de horeca en middenstand? Om het toeristisch-
recreatief product (waar evenementen deel van uitmaken) verder te vernieuwen en 
de marketing sterker doelgroepengericht te kunnen voeren, is er nood aan evaluatie, 
zowel inhoudelijk als naar bestedingen. 

Om het evalueren van het evenement mogelijk te maken, moet u al van in de 
voorbereidingsfase meetinstrumenten inbouwen. Een enquête kan u heel 
wat boeiende resultaten opleveren. Probeer zo een zicht te krijgen op het 
tevredenheidsgevoel en bestedingsgedrag van de bezoekers. 

2. procesevaluatie: Zijn de voorbereidingen goed verlopen?
Wat is er gebeurd, wat ging er goed, wat ging er fout en waarom? Ook hier geldt 
dat evalueren niet alleen op het einde van de rit mag gebeuren, maar doorheen de 
diverse organisatiefasen (zie ook het stappenschema in hoofdstuk 3). 

De denklijst in bijlage 1 helpt u op weg bij het vastleggen van relevante 
evaluatiepunten. 

Hoe evalueren?
Evalueren kan op veel verschillende manieren. Veelal wordt gewerkt met tellingen. U 
kunt makkelijk zelf verzamelen of berekenen:

• het aantal verkochte toegangskaartjes,
• de omzet gerealiseerd door consumpties, 
• het aantal deelnemers.

Met enquêtes kunt u dieper ingaan op de tevredenheid en bestedingen van de 
deelnemers. U kan de deelnemers een formulier meegeven of een mondelinge 
enquête afnemen bij het verlaten van het evenement. U kunt ook opteren voor een 
persoonlijk dieptegesprek met zowel deelnemers, medewerkers als vrijwilligers. Op 
deze manier verzamelt u de waardevolste informatie voor later.
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SAMENGEVAT 
Hoofdstuk 10

Gouden tips:
succes- en faalfactoren
In voorgaande hoofdstukken kon u alle aspecten ontdekken die aan bod komen 
bij het organiseren van een evenement. In ons geval heel concreet een toeristisch 
evenement. U heeft gemerkt dat sommige voorbereidingen specialistenwerk zijn 
en dat u in ieder geval professioneel te werk moet gaan om succesvol te zijn. Uit 
gesprekken met organisatoren kwamen steeds dezelfde succes- en faalfactoren naar 
voor. We zetten ze, bij wijze van besluit,  nog even op een rij:

1. Kies het juiste ambitieniveau
Vertrek van realistische doelstellingen, koppel daaraan uw eigen capaciteiten en deze 
van de gemeente, stad of regio. Schat het belang in van het evenement in relatie tot 
de toeristische profilering van de streek. U moet zich ook afvragen hoe uw evenement 
zich profileert ten opzichte van alle andere evenementen in en buiten de regio. Uw 
kans op slagen vergroot als u ervoor zorgt dat de doelstellingen van uw evenement 
passen binnen de profilering van de bestemming. Zorg ook voor een goede spreiding 
binnen het bestaande evenementenaanbod (zowel in tijd als geografisch).

2. Streef altijd kwaliteit na, op alle vlakken
Ga voor een sterk, origineel en creatief onderwerp dat inspeelt op de behoeften van 
uw doelgroep. Combineer doelstellingen, profilering, doelgroep en originaliteit en 
ontwikkel zo een uniek concept.

3. Handel ten allen tijde professioneel
Een goed evenement staat of valt met een professionele organisatie. U moet aan alles 
denken: organisatiestructuur, programmering, voorzieningen, financiën, promotie en 
communicatie, sluitende draaiboeken. Schakel als het nodig is experts in. Voor de 
praktische uitvoering van het evenement doen evenementenorganisatoren dikwijls 
een beroep op vrijwilligers. Zorg ervoor dat de sfeer erin blijft en motiveer alle 
medewerkers.

4. Communiceer
Het welslagen van het evenement hangt grotendeels af van een gestroomlijnde 
externe en interne communicatie. Besteed er de nodige aandacht aan door iemand 
speciaal verantwoordelijk te maken voor deze opdracht.

5. Hou het financieel gezond
Zorg ervoor dat het evenement niet op een financiële kater uitdraait. Maak daarom een 
realistische begroting en hou de evolutie van de uitgaven en inkomsten nauwgezet 
in de gaten.
 

6. Hou alles beheersbaar
Een evenement kan klein beginnen, maar als het goed wordt georganiseerd en alle 
elementen kloppen (doelstellingen en doelgroep), dan zal het snel uitgroeien tot een 
middelgroot evenement. Als organisator moet u zich hierop voorbereiden en zorgen 
dat alle organisatorische aspecten goed afgestemd blijven. Een jaarlijks evenement 
is dus nooit een kopie van de vorige editie!

7.  Lokaal en regionaal draagvlak
Zorg ervoor dat uw evenement kan rekenen op een breed draagvlak van de lokale 
en regionale bevolking. Bij kleine en middelgrote evenementen is het grootste deel 
van de bezoekers afkomstig uit de regio. Betrek daar waar mogelijk lokale bewoners 
in de voorbereiding. Een duidelijke binding van het thema met de lokale of regionale 
samenleving, kan hierbij helpen.
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Bijlage 1

Nuttige denklijsten

Verzekeringsoverzicht
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Bron: Saerens I. (Ed.), Handboek Manifestaties en evenementen. Integrale veiligheid – Organisatie en structuur, Uitgeverij Politeia Brussel, 
losbladig.

Risico Verzekering
U schakelt betaalde medewerkers in. Arbeidsongevallenverzekering
De vrachtwagen en wagens die u gebruikt, 
huurt, leent kunnen beschadigd worden of 
schade veroorzaken.

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
motorrijtuigen

De organisatie is verantwoordelijk voor een 
ongeval waar een deelnemer bij betrokken is, 
uiteraard binnen de context van het evenement.

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Een bezoeker brengt per ongeluk schade toe 
aan een voorwerp uit een tentoonstelling.

Rechtsbijstandsverzekering

De organisatie wordt vervolgd voor het plegen 
van een misdrijf.

Rechtsbijstandsverzekering

Iemand van de organisatie is het slachtoffer van 
een ongeval.

Verzekering lichamelijke ongevallen

De organisatie heeft eigen lokalen en 
accommodatie.

Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s

De organisatie huurt lokalen en onroerende 
goederen.

Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s 
(inclusief huurdersaansprakelijkheid)

De organisatie bezit lokalen en onroerende 
goederen, maar kan diefstalgevoelige 
voorwerpen niet onderbrengen in een beveiligde 
ruimte.

Diefstalverzekering

De organisatie stelt zijn eigen accommodatie 
ter beschikking voor exploitatie tijdens het 
evenement.

Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand 
en ontploffing
Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
exploitatie na levering

De organisatie bezit, huurt, leent waardevolle 
voorwerpen.

Verzekering alle risico’s
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Voorbeeldbegroting
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Bron: Cloet N., De Laeter D., De Lameillieure B., Dehullu G., Tas, L., Vandeplas S. (Ed.), (2005), Help, ik organiseer!: de organisatiegids, 
Uitgeverij Politeia Brussel, 152 p.

UITGAVEN DUIDING
1. Kosten inhoudelijke werking Kosten die nauw verbonden zijn met de aard van het 

evenement
Materiaalkosten: attributen Kostuum, decor, …

Materiaalkosten ter ondersteuning van het evenement Didactisch materiaal, huur projector, huur van geluid 
en licht, …

Promotiekosten Affiches, flyers, perscontacten, website,
Gratis tickets

Publicaties ter ondersteuning van het evenement Catalogus, didactisch drukwerk, …
Kosten horeca Aankoop drank en voeding voor verkoop
Auteursrechten SABAM
2. Huisvestingskosten
Locatiekosten Huur, parkingkosten, onderhoud, …
Nutsvoorzieningen Kosten voor elektriciteit, gas, water, verwarming, …
Brandverzekering
3. Administratieve kosten Kantoorbenodigdheden, telefoon, portkosten, …
4. Personeelskosten
Loon interims
Vergoeding vrijwilligers
Sociale lasten personeel
Transportkosten voor personeel
Catering personeel
Verzekering personeel
5. Vergoedingen/honoraria Vergoedingen aan personen die werken op 

zelfstandige basis
Vergoedingen voor artiesten, 
Transportkosten voor artiesten, andere externen, …
Catering voor artiesten, andere externen, …
INKOMSTEN DUIDING
1. Inkomsten inhoudelijke werking Inkomsten die nauw verbonden zijn met de aard van 

de activiteit
Toegangsgelden Kaartverkoop, abonnementenverkoop
Inschrijvingsgelden Voor het volgen van workshops
Publicatie-inkomsten Door verkoop programmaboekje, catalogus
Horeca-inkomsten
Merchandising

Door drankverkoop, verkoop van hapjes, …
Door verkoop van gadgets, t-shirts, ...

2. Fondsenwerving
Sponsoring
Giften Inkomsten waar geen enkele tegenprestatie tegenover 

staat. De eigen inbreng valt hier ook onder.
Schenkingen in natura Materiaal dat geschonken wordt voor het evenement
3. Subsidies
Vlaamse overheid Subsidies van de verschillende afdelingen
Provincie
Gemeente
Europese Unie
Diverse Zoals bijvoorbeeld van de Koning Boudewijnstichting 

en van Vlaanderen Feest!
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Checklist sponsorplan: 
Welke staat er in uw sponsordossier?

Copyright Toerisme Vlaanderen 2007

1. Gegevens over de evenementenorganisatie, achtergrond en doelstellingen;
2. Naam van het evenement; naam, adressen en telefoonnummers van contactpersonen;
3. Referenties van de organisator, ervaring bij eerdere evenementen, specifieke 

deskundigheid;
4. Indien het evenement al langer bestaat: informatie over eerdere evenementen en 

voorgaande successen;
5. Nauwkeurige omschrijving van het evenement: aard, sfeer, soort activiteiten, aanleiding, 

betekenis;
6. Gegevens over de omvang van het evenement, bezoekersaantallen en het belang van het 

evenement bijvoorbeeld voor de regio;
7. Omschrijving van de doelgroepen;
8. Vermelding van de gewenste sponsorbijdrage (bedrag of goederen/diensten);
9. Vermelding van de tegenprestaties die u als organisator biedt, overzichtelijk gestructureerd. 

Bron: Hahn H. en Ras-Marees T. (2005), Evenementenorganisatie (2e herziene druk), Uitgeverij ToerBoek: Leiden, 184 p.
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Voorbeeld van een algemeen draaiboek

Voorbeeld van specifiek draaiboek: uitvoering

Naam evenement en data
Bij onverwachte problemen tijdens het evenement: eerst contact nemen met:
-
-
-
Nuttige telefoonnummers

Namen van organisatoren, leveranciers, entertainment, …

Locaties

Alarmnummer
Politie
Brandweer
Arts
EHBO
Ziekenhuis

Functie Naam Verantwoordelijk voor Adres, telefoon, gsm
Organisatoren…
Catering…
Techniek…
Decoratie…
Onthaal…
Security…
Moderator, spreker,…
Transport,…
Artiesten,…
Sponsors,…

Locatie Naam Onderdeel Adres, telefoon, gsm en 
contactpersoon

Dag/tijd Activiteit Locatie Verantwoordelijk 
(persoon/bedrijf)

Bijzonderheden/ 
aandachtspunten
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Denklijst evaluatiepunten

Het evenement in het algemeen
• Zijn de doelstellingen gehaald?
• Waren de beoogde doelgroepen aanwezig?

Financiën
• Is de doelstelling gehaald?
• Was de begroting goed ingeschat?
• Welke kosten waren onvoorzien?
• Hoe is het gegaan met de sponsoring?

De organisatie
• Hoe liep de voorbereiding?
• Is de tijdsplanning gehaald?
• Hoe ging het met de medewerkers?

Programmering en voorzieningen
• Locatie;
• Vervoer;
• Catering;
• Decor, aankleding en inrichting;
• Entertainment;
• Techniek;
• Medische zorg, veiligheid;
• Vergunningen en verzekeringen;
• Voorzieningen en materiaal;
• Contracten.

Draaiboek
• Was alles opgenomen in het draaiboek?
• Is de tijdsplanning gehaald?
• Kende iedereen zijn taken?
• Zijn er problemen geweest?

De communicatie
• Is de doelstelling gehaald?
• Is de tijdsplanning gehaald?
• Hoe was het mediabereik? 

Bron: Hahn H. en Ras-Marees T. (2005), Evenementenorganisatie (2e herziene druk), Uitgeverij ToerBoek: Leiden, 184 p.
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Meer weten?
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