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Inleiding
Bij Theater Amsterdam zien we als evenementenlocatie veel vernieuwende
concepten voorbij komen. Vandaag de dag zijn events dé communicatietool
om extra waarde maar ook beleving toe te voegen aan een merk. Door de juiste
beleving te creëren kunnen krachtige verbintenissen ontstaan met personeel
maar ook klanten. Een evenement is als het ware uitgegroeid tot experience waarbij
losse aspecten elkaar aanvullen en versterken.
Zakelijke events hebben we de afgelopen jaren zien ‘festivaliseren’, het woord
duurzaamheid valt regelmatig en er gaat tegenwoordig geen congres of beurs
voorbij zonder de inzet van innovatieve technieken. Traditionele congreszalen
worden ingeruild voor unieke locaties en de catering is niet langer een
ondergeschoven post, maar wordt juist gebruikt om een evenement een extra
dimensie te geven.

kwalificaties van een geschikte locatie en de invulling van de catering. Verder
vroegen we ons af hoe duurzaamheidsdoelen zich vertalen in de praktijk en welke
nieuwe technische snufjes daadwerkelijk ingezet worden tijdens evenementen.
En mocht u helemaal volgens de laatste trends nog op zoek zijn naar een unieke
locatie waar hightech mogelijkheden en een full service aanpak centraal staat?
Dan verwelkomen we u hopelijk binnenkort in Theater Amsterdam.

Eva Otto
Directeur | Theater Amsterdam

Om te zien welke trends daadwerkelijk voet aan de grond gaan krijgen dit jaar hebben
we een onderzoek gehouden onder professionals uit de evenementenbranche.
Zo hebben we gevraagd naar de verdeling van het budget, maar ook naar de
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1.Algemeen
1.1 Verdeling budget
Bij het organiseren van een evenement
hoort een strakke budgettering. In dit
onderzoek is gekeken naar de verdeling
van het budget. Hoeveel procent van het
budget wordt er doorgaans opgenomen
in de begroting voor locatie, catering,
inrichting, branding, entertainment en
marketing?
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1.1 Verdeling budget
% Respondenten
Inrichting
Van tafels en stoelen tot planten en decoratie. Met de inrichting
kun je op een locatie de ideale sfeer van je evenement creëren.
De meeste ondervraagden zeggen 10 of 20 % van het budget aan
de inrichting uit te geven. Opvallend genoeg geeft 11 % aan geen
geld uit te geven aan de inrichting.
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Inrichting
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Catering

Catering
Eten en drinken draagt voor een belangrijk deel bij aan de beleving
van je evenement en kan een event zelfs een extra dimensie
geven. Zo worden op steeds meer evenementen foodtrucks
ingezet. En ook live cooking wordt steeds populairder. Uiteraard
hangt de keuze voor het type catering ook samen met het soort
event en het beschikbare budget. De meeste respondenten (34%)
geven aan 20 % van het budget te reserveren voor de catering. 23
% houdt rekening met 30 % van het budget. En 18 % verwacht met
10 % van het budget uit de voeten te kunnen.

Locatie

Locatie
Een locatie bepaalt voor een groot deel het karakter en de sfeer
van een evenement. De uitstraling, ambiance en bereikbaarheid
van de locatie dragen bij aan het succes van het evenement.
Ruim een derde (35%) van de ondervraagden geeft dan ook aan
20 ˆ van het totale budget hiervoor te reserveren. Een iets kleinere
groep (21%) vindt 10 % van het budget voldoende. 10 % van de
ondervraagden zegt helemaal niet op kosten te rekenen voor een
locatie.
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1.1 Verdeling budget
% Respondenten
Marketing
Het komt maar zelden voor dat een evenement zichzelf verkoopt.
Maar wat is een evenement zonder (de juiste) bezoekers? Een
goede marketingstrategie is daarom essentieel. Bij bijna de helft
van de ondervraagden (46%) komt 10 procent van het totale budget
ten goede aan marketingactiviteiten. Voor 22 procent beslaat
het marketingbudget zelfs 20 procent van de totale kosten. 12
procent heeft geen budget voor marketing beschikbaar.
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Marketing
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Entertainment

Entertainment
Entertainment kan zorgen voor een positieve interactie met de
bezoekers van het evenement. Het kan er bovendien voor zorgen
dat je evenement bij hen tot ver na dato on top of mind blijft.
Ongeveer een derde van ondervraagden (34%) zegt 10 procent
van het budget te besteden aan entertainment. 26 procent
reserveert hier 20 procent van budget voor. Bij 15 procent van de
ondervraagden is entertainment geen stelpost op de begroting.

Branding

Branding
Een evenement is een unieke kans om te laten zien wie je bent. De
helft van alle ondervraagden neemt in de begroting 10 procent
van het budget op voor branding activiteiten en -uitingen.
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Awareness
vergroten onder
de doelgroep

Overig

18%

23%

1.2
Doel
Evenement

23%

17%

Loyaliteit
van klanten of
medewerkers

Branding
van het
bedrijf
19%

Er zijn hele uiteenlopende redenen te bedenken om een evenement te
organiseren. In het onderzoek is gevraagd naar de beoogde doelen waarvoor
doorgaans een evenement wordt ingezet. Zowel ‘awareness vergroten onder
de doelgroep’ als ‘loyalty van klanten of medewerkers’ werd door 41 procent
van de respondenten genoemd. Ook worden evenement veelvuldig ingezet om
‘conversie van een product of dienst’ (32,8%) en ‘branding van het bedrijf’ (31,3%)
te realiseren Andere genoemde doelen zijn onder andere: kennisoverdracht,
entertainment en netwerken/verbinden.

Conversie van
een product
of dienst
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Failure verhalen i.p.v succes verhalen

“

Mensen vertellen over hun ‘failures’, hierbij is
interesse uit de zaal erg hoog. Niemand wil in
een soortgelijke ‘val’ stappen. Men lacht om de
mislukking maar onderbewust zijn ze hun eigen
projecten aan het spiegelen.
Steven Wickel
Event/Confex Director - Sr. Marketing Event manager
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2. Locatie

2
De locatie van een evenement is voor velen een
belangrijk aspect dat bijdraagt aan het succes van
het evenement. Zo zagen we dat er al snel 20 procent
van het totale budget gaat naar de locatie. Bij de
zoeken naar een geschikte locatie voor je event zijn er
verschillende punten om eventueel rekening mee te
houden.
Uit het onderzoek blijkt dat mensen vooral veel
waarde hechten aan voldoende parkeergelegenheid,
de bereikbaarheid van de locatie met het ov en de
beschikbare catering op locatie. Ook zijn er behoorlijk
wat mensen die aangeven dat complete ontzorging
gewenst is. Opvallend is wel dat er anno 2019 in
verhouding minder waarde wordt gehecht aan de
duurzaamheid van de locatie.
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niet belangrijk
Ontzorgd worden van A
tot Z (denk aan personeel,
catering, techniek)
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heel belangrijk
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In het onderzoek is gevraagd om de volgende punten
te beoordelen met een score op een schaal van 1 (niet
belangrijk) tot 5 (heel belangrijk):

5

Parkeergelegenheid wordt door de grootste
groep beoordeeld met een 4, gevolgd door een
5.

Catering op locatie

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer krijgt
van de meeste mensen een 4 toegedicht, de
score die daarna als meest wordt gegeven is
een 3.

Duurzaamheid van de
locatie

Omgeving van de locatie krijgt van de meeste
mensen een 3. Slechts een handje vol mensen
vindt de omgeving helemaal niet belangrijk en
geeft een 1 als score.

Omgeving van de locatie

Duurzaamheid van de locatie wordt door veruit
de meeste mensen beoordeeld met een 3,
daarna is een 2 de meest gegeven score.

Beschikbaarheid van
openbaar vervoer

Catering op de locatie wordt door de meesten
met een 4 beoordeeld. Ook zijn er veel mensen
die catering een 3 of een 5 geven.

Parkeergelegenheid

Ontzorgd worden van A tot Z is voor een
behoorlijk grote groep mensen belangrijk. Zij
geven dit punt een 4 of een 5.
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3. Duurzaamheid
Duurzaamheid is tegenwoordig alom
aanwezig, ook in de evenementenbranche.
Al blijkt uit dit onderzoek dat er in de praktijk
nog niet veel waarde wordt gehecht aan
bijvoorbeeld de duurzaamheid van een
locatie. Dat betekent overigens niet dat
de kennis over duurzaamheid nog niet is
doorgedrongen tot de professionals uit
de branche. Het overgrote merendeel van
de ondervraagden is bekend met de term
sustainable event management, zo blijkt.

Ben je al bekend met de
term “sustainable event
management”?

20% | Nee

80% | Ja
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niet belangrijk

1

2

-------------

3

heel belangrijk

4

De mogelijkheid om
bezoekers met OV en fiets
naar het event te laten komen.
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In het onderzoek is verder gekeken in hoeverre organisatoren
bepaalde duurzame keuzes voor hun evenement maken. Het
voornemen om zo min mogelijk gebruik te maken van plastic bekers
en het bewust omgaan met restafval/voedselverspilling worden
het vaakst beoordeeld als heel belangrijk. De duurzame optie die
voor veel ondervraagden nog geen rol van betekenis speelt is het
hergebruiken van het podium. Ook samenwerken met een ander
event om inrichting en/of techniek te kunnen delen krijgt van velen
de classificering niet belangrijk.

Samenwerken met
duurzame partners
Samenwerken met een ander
event om inrichting en/of
techniek te kunnen delen
Locatie die CO2-neutraal
is of daar in ieder geval op
let (b.v. LED verlichting)
Bewust omgaan met
restafval / voedselverspilling
Zo min mogelijk gebruik van
disposables (b.v. plastic bekers)
Hergebruik promotieproducten
(b.v. banners)
Hergebruik podium
Zoveel mogelijk papierloos
werken (b.v. uitnodigingen, tickets
en programmaboekje digitaal)
Het gebruik van kraanwater
in plaats van flessen water
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Over het gebruik van kraanwater in plaats van flessen water
is grote onverdeeldheid. Zo is er geen score die er sterk
uitspringt. Wel lijken iets meer mensen voorstander te zijn
van kraanwater dan van water uit flessen.
Zoveel mogelijk papierloos werken lijkt een grote groep
een goed idee. Zo zouden er alternatieven bedacht
kunnen worden voor papieren uitnodigingen, tickets en het
programmaboekje. Een 4 is de meest gegeven score voor dit
onderdeel.
Hergebruik podium is een van de opties die de meeste keren
werd aangemerkt als niet belangrijk. Al zijn er altijd nog meer
mensen die deze optie een 4 of een 5 toebedelen.
Over het hergebruik van promotieproducten, zoals
bijvoorbeeld banners zijn veel mensen te spreken. Deze
duurzame optie krijgt van velen een 4.
Zo min mogelijk gebruik van disposables (plastic bekers) is
een van de duurzame opties waar maar weinig respondenten
geen heil in zien en scoort veel 4’en en 5’en.
Ook het bewust omgaan met restafval/voedselverspilling
wordt vaak aangeduid met een 5.
Of een locatie CO2 neutraal is of daar in ieder geval op let
speelt nog geen echt grote rol van betekenis. De score die
aan deze optie het meest gegeven wordt is een 3.
Samenwerken met een ander event om inrichting en/
of techniek te kunnen delen wordt nog niet met veel
enthousiasme ontvangen. Het is de optie waarbij de score
van 1 het meest is gegeven.
Samenwerken met duurzame partners wordt vaker
Mogelijkheid bezoekers met ov en fiets naar het event te
laten komen
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Opvallende trends op gebied van duurzaamheid

“

“Scheiden van afval gedurende evenement”
“Hergebruiken van de (plastic) bekers door middel
van statiegeld”
“Gifts om mee te geven die linken aan groen,
duurzaamheid”
“Vegan/duurzame catering items toevoegen of
juist alleen maar vegan”
“Kiezen voor live verbindingen on stage (bv via
FaceTime) met sprekers/ gasten in andere locaties
om overmatig reizen te voorkomen”
“Hergebruik van materialen voor de locatie
zelf. Zo zie je steeds vaker dat aannemers bij
verbouwingen materialen hergebruiken. Dit
kunnen bijvoorbeeld glazen wanden zijn maar ook
het inrichting die met de juiste zorg en aandacht
gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld een
foyer te voorzien van basis multifunctioneel
meubilair”
“App ipv programmaboekjes”
13

niet belangrijk

4. Catering

Nieuwste trends coffee &
drinks

1
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3

heel belangrijk

4

5

Inzetten van foodtrucks
Catering heeft een steeds belangrijkere positie
ingenomen tijdens een event. Met een lauwe
koffie en een klef broodje kaas kun je in 2019
niet meer aankomen. Bezoekers verwachten
dat de catering aansluit op het thema van het
evenementen en dat het personeel gastvrij is.
De zogeheten ‘food experience’ moet over het
algemeen prettig zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat er vooral veel waarde
wordt gehecht aan kwaliteit van de catering en
het personeel. Qua eten is het vooral belangrijk
dat de opties gezond zijn en dat er mogelijkheid
is om vegetarisch te eten. Overigens wordt er
nog weinig rekening gehouden met veganisme.

Personeel / Hospitality
De catering aan laten
sluiten op het thema en
de inhoud van het event
Vernieuwende
foodconcepten

Food experience
Gebruik van biologosiche
producten
De mogelijkheid om
veganistisch te eten
De mogelijkheid om
vegetarisch te eten

Gezond eten en drinken
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Opvallende
trends op
het gebied
van catering
“Het personeel van de catering moet in alles
hartelijkheid en enthousiasme uitstralen”
“mogelijkheid om Cosher/Halal te eten, maar ook
glutenvrij eten moet een optie zijn”
“Symbool aanduiding voor div allergieën (lactose,
glucose, etc)”
“Het vermijden van kleurstoffen en toegevoegde suikers
(Eten en drinken is na het concept het belangrijkste
aspect op een evenement)”
“Uitstraling van de catering, hoe wordt het geserveerd?”
“Alcoholvrije biertjes en cocktails, composteerbaar
eetgerei,
future
food
zoals
insecten
en
zeewieproducten”
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5.2
Artificial
Intelligence
15%

20%

24%

Ja

Ja

53%

5.3
Mobiele
interactie

50%

Nee

Ja

Nee

Nee

Misschien

Misschien

27%

VR staat voor Virtual Reality en is bij het grote publiek
vooral bekend als filmpjes kijken of gamen met behulp
van een VR-Bril. Maar er zijn talloze leuke manieren om
virtual reality in te zetten tijdens een evenement.Het moge
duidelijk zijn dat 360 graden content en virtual reality
zorgen voor een grotere beleving en zoveel meer laten
zien dan een tekst of ‘platte’ foto of video.
Na een dikke 20 procent die volmondig ‘ja’ antwoordde
op de vraag of ze van plan zijn VR in te gaan zetten op
hun evenementen, twijfelt meer dan de helft van de
respondenten nog over de toepassing van VR. Wellicht
ontbreekt de kennis, of zien zij hier simpelweg nog geen
toegevoegde waarde in.

5. Techniek

5.1
Virtual Reality
(VR)

35%

11%

Misschien

65%

Artificial Intelligence (AI), of Kunstmatige Intelligentie (KI), is
gebaseerd op machine learning-technologie: computers
die complexe algoritmes toepassen met zelflerend
vermogen. Zo kan een persoonlijke assistent voor je
bezoekers een concrete toepassing van AI voor jouw
evenement zijn. Maar ook kan AI een bijdrage leveren bij
het maken van bezoekersanalyses, die je het jaar daarop
kunt inzetten voor marketingdoeleinden.

Iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon en daar
kun je als organisator van een evenement handig gebruik
van maken. Zo kun je met een event app een uniforme en
boeiende merkervaring creëren voor je bezoekers. Het zal
bezoekers naar aanloop van het evenement al enthousiast
en betrokken maken en het biedt de mogelijkheid om
interactie te hebben met individuele bezoekers. Een app is
bovendien een waardevolle manier om data te verzamelen.

Ook hier is er een kleine helft die nog niet zeker is of AI in
2019 ingezet gaat worden tijdens een evenement. Toch gaf
16 procent aan Artificial Intelligence wel te willen inzetten.

Mobiele interactie blijkt een grote trend in 2019. Meer
dan 65 van de ondervraagden gaf aan de betrokkenheid
van aanwezigen tijdens evenementen te vergroten door
middel van mobiele interactie.
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Event apps

“

Bezoekers aan een evenement willen tegenwoordig
geëntertaind worden en organisatoren willen verbinden
met de mensen die ze op het event ontvangen, zeg maar
hun doelgroep.
Er zijn slimme event apps in te zetten, afhankelijk van het
soort event of thema.
Hanna Esajas
Founder Hanna-events.nl
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5.5
Facial
recognition

5.6
Chatbots

4%

9%

23%
35%

41%

25%
Ja

Ja

Nee
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24%

Door je conferenties, seminars of beurzen te livestreamen,
kun je het bereik van je evenement immens vergroten. De
locatie is hierdoor niet meer doorslaggevend om het event
bij te kunnen wonen.
Het livestreamen van een evenement wordt steeds
populairder. Dit jaar is bijna 36 procent van de respondenten
van plan om livestreaming in te gaan zetten om het bereik
van hun evenement te vergroten.
Meer weten of de voordelen van livestreamen en de nodige
stappen hiervoor?
Lees er alles over op onze blog:
https://www.theateramsterdam.nl/blog-event-livestreamen

73%

Facial Recognition is een innovatieve tool waarvan de
techniek zich flink heeft ontwikkeld. Het leuke is dat alle
bezoekers hier direct bij binnenkomst mee in aanraking
komen en ook direct de voordelen ervan ondervinden.
Tickets scannen en badges printen wordt door de
gezichtsherkenning namelijk overbodig en dat zorgt
voor flinke tijdwinst. Zo zou het volgens onderzoek van
Eventmanagerblog gemiddeld negen seconden per
persoon schelen. Dus geen lange wachtrijen meer voor de
entree.
Toch blijkt uit dit onderzoek dat Facial Recognition nog
geen trend te noemen is. Het overgrote deel (bijna 74%)
gaf aan geen enkel plan te hebben om dit in te zetten
tijdens evenementen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met
privacy aspecten die door Facial Recognition geschonden
kunnen worden.

5. Techniek

5.4
Live
streaming

66%

Een chatbot is een geautomatiseerde gesprekspartner.
De afgelopen jaren zijn chatbots door bedrijven vooral
ingezet voor klantenservice. Daar blijken ze perfect in
staat om klanten op weg te helpen of zelfs volledige cases
af te handelen. Binnen de evenementenbranche kunnen
chatbots ingezet worden om (potentiële) bezoekers te
informeren over een evenement of veel gestelde vragen
te beantwoorden.
Hoewel vele organisaties al intensief gebruik maken van
chatbots, blijft dit binnen de evenementenbranche nog
even uit. Bijna 60 procent van de ondervraagden geeft
aan niet van plan te zijn om chatbots in te zetten bij de
organisatie van hun evenement.
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5.7
Overige
technologieën
Technologieën ontwikkelen zich razendsnel
en dus zijn er nog vele andere trends op het
gebied van technologie denkbaar.

Opallende trends op het gebied van technologie:
“Zelfrijdend en/of duurzaam vervoer en slimme
communicatie op de beursvloer”
“Meer met Ibeacons, om bezoekers gerichter
te targeten op evenementen, waardoor je
bijvoorbeeld push berichten kan sturen vanuit
bepaalde locaties”
“Augmented reality”
“Pin-only/cashless evenementen, dus ook
geen muntjes meer”
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. OVERIGE TRENDS

Opvallende trends op het gebied van B2B events:
“Informeel, fun en "un-conference" principe”
“Sterk algemeen 'main-event' combineren met verschillende side-events om specifieke kennis te kunnen delen.”
“Failure. Bezoekers zijn succesverhalen zat.”
“360 graden event. Het event is er niet alleen voor de mensen die er wel zijn maar ook juist voor de mensen die er
niet bij zijn. Dus we zetten allerlei kanalen in om meer mensen te bereiken dan de mensen die komen of die je kan
'huisvesten' tijdens je event. Dat kan je live of achteraf gaan delen. Dit is gunstig voor je ROI.”
“Inspirerende locaties voor het evenement”
“De Festivaltrend is wat mij betreft de trend voor 2019. Zakelijke bijeenkomsten worden steeds meer 'gefestivaliseerd'.
Elementen die afkomstig zijn uit de festivalbranche worden geïntegreerd in bestaande congressen en zakelijke
bijeenkomsten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de cateringruimte: van strak en modern naar loungegebieden,
aangevuld met bijvoorbeeld foodtrucks, een evenementenkraam of een pagodetent.”
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