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Het evenement van de toekomst

Voor de evenementenbranche markeert het voorjaar van 2020 een van de 

grootste veranderingen ooit. De wereld van de evenementen en congressen 

kwam in een klap tot stilstand. De branche was in shock. Toch kroop het bloed 

al snel waar het niet gaan kon. Om te voorzien in de menselijke behoefte om 

elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ideeën uit te wisselen, ontwikkelden de 

verschillende spelers in de markt in korte tijd alternatieve manieren om samen 

te komen. Wat begon met een zoomlink groeide in no-time uit tot opnames in 

professionele studio’s en online platforms met alle gemakken van dien. 

Sentiment 

Nu de wereld ruim een jaar na dato weer schoorvoetend open gaat, vraagt de Beurs van Berlage 

zich af hoe de markt eruitziet. Hoe hebben de verschillende spelers de afgelopen periode 

ervaren? Welke ontwikkelingen hebben ze doorgemaakt? En wat zijn hun verwachtingen voor de 

toekomst? Wordt de evenementenbranche weer helemaal ‘de oude’? Welke nieuwe vormen om 

elkaar te ontmoeten zien zij voortbestaan? En zijn die wellicht optimaal te combineren met wat 

ooit was – en werkte?

Om deze vragen te beantwoorden en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het sentiment in de 

branche heeft de Beurs van Berlage begin 2021 haar marketingbureau ContentXperience opdracht 

gegeven een onderzoek uit te voeren onder personen werkzaam bij evenementenbureaus, locaties, 

associaties en bedrijven. In dit rapport leest u de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.
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Switch in dienstverlening 
In de gehele branche zijn verschillende partijen daarom gaan kijken naar de mogelijkheden die studio’s en online 

platformen bieden om evenementen toch op een goede manier door te laten gaan. Dit heeft voor een fikse switch 

in dienstverlening gezorgd. Waar medewerkers voorheen vlak voor en tijdens een event fysiek aanwezig waren 

om gasten goed door het event te begeleiden en hen gastvrij te ontmoeten, functioneren ze bij een online event 

eerder als een soort servicedesk. 

“ Mijn werk was altijd om mensen op een goede manier door een evenement  
te leiden, hun jas op te laten hangen, te zorgen voor koffie en catering en  
een duidelijke weg naar het podium. Nu hebben we storytellers, digitale 
productiemensen, cameramensen, studio’s en onze techhub.” 

– Event agency

Annuleren of uitwijken 
Vanaf het moment dat evenementen niet meer fysiek konden plaatsvinden, hadden de 

organisatoren twee opties: het event annuleren of verplaatsen. Of uitwijken naar online. 

Wie koos voor de aantrekkelijkere tweede optie, merkte echter al snel dat alleen een 

zoomlink onvoldoende is om impact te maken met een event. “ We did small, positive virtual events with a 
conference component and fun break-out 
rooms with escape rooms and workshops like 
cocktail making or a magician: because it’s live 
and interactive. These companies want their 
colleagues to be involved, to see each other, to 
have some relief and a bit of fun.”  

– Event agency

Verbreding van het portfolio 
Ook heeft een aantal eventbureaus het afgelopen jaar nieuwe dienstverlening 

toegevoegd aan hun portfolio. De vraag van grote, corporate organisaties om 

hun thuiswerkende medewerkers mentaal en fysiek ‘aan boord’ te houden, 

beantwoorden zij met het organiseren van online teamactiviteiten. 

De kunst van de cultuur 
bewaken 
Zo richt een organisator van corporate events zich 

nu op teambuilding-activiteiten voor bedrijven 

die ‘een uitje’ willen organiseren voor hun 

medewerkers. Het bureau regelt in dit geval de 

volledige teambuilding-activiteit met een relatief 

simpel online platform en een offline element. De 

organisator combineert on- en offline door altijd 

een fysieke box op te sturen met benodigdheden 

voor de (informele) online activiteit zoals een 

escape room of een cocktailworkshop.

Opnieuw uitvinden
Een ander bureau is trainingen gaan aanbieden 

aan associaties. Daarmee helpt zij hen een  

nieuw/ander businessmodel te ontwikkelen nu zij 

niet meer kunnen draaien op de verkoop van tickets 

voor congressen omdat die óf niet gegeven worden 

óf online niet dezelfde verkoopwaarde hebben. 

“ We worden minder een organisator 
en meer een consultant voor 
individuele associaties. Velen van 
hen staat het water aan de lippen nu 
congressen zijn gecanceld. We helpen 
hen een actieplan of routekaart te 
maken om uit de huidige situatie 
te komen en klaar te zijn voor de 
toekomst.”

– Event agency

“ Als alles online wordt, ben je een soort helpdesk. 
Je geeft instructies om in te bellen, zorgt dat de 
wifi sterk genoeg is, dat mensen mail ontvangen, 
checkt waar de oorzaak van eventuele storingen 
ligt. Je moet kunnen schakelen en binnen een 
paar seconden een oplossing kunnen bieden en 
een perfect back-up plan hebben.” 

 
– Event agency
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Online is het antwoord én het probleem
Op welke manier en bij welke eventorganisatie dan ook; online speelt een belangrijke rol in de nieuwe manier van werken. 

Het is de tool die zorgt dat locaties toch gasten kunnen ontvangen, bureaus alsnog een event kunnen plannen en 

organisatoren wél kennis kunnen delen. Het enige probleem? ‘Online’ wordt door alle partijen in al deze drie groepen gedaan.

Partners in concurrentie
Waar de rollen voorheen duidelijk gescheiden waren en spelers in de eventbranche elkaar aanvulden, zien we ze nu ook 

vaker met elkaar concurreren. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij de toegevoegde waarde van het platform en 

de studio. Want wanneer moet een organisator nu voor een eigen optie, een optie van een bureau of een optie van een 

locatie kiezen? 

Dit onderzoek geeft een eenduidig antwoord op deze vragen: het verhaal. Nu er niets anders meer is om gasten/deelnemers 

mee te imponeren, moet dát meer dan ooit sterk en leidend zijn.
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100% focus 
Een oogverblindende locatie met spectaculaire audiovisuele effecten, perfecte 

catering en een presentatie die meer wegheeft van een show? Het ís er allemaal 

niet meer om een minder sterk verhaal te verbloemen. De gemiddelde bezoeker 

zat het afgelopen jaar veelal thuis, in een rustige omgeving met weinig prikkels. 

Een situatie waarin niets zijn 100% focus belemmert op hetgeen de spreker te 

vertellen heeft. 

Content-driven
De respondenten uit dit onderzoek geven dan ook vrijwel allemaal aan dat 

events meer dan ooit content-driven zijn. Er moet een verhaal verteld worden, 

een concept worden neergezet en men moet kennis kunnen uitwisselen. Daarom 

is het belangrijker dan ooit om te weten wat de doelgroep zoekt. Wat vindt 

zij interessant? Wat voegt waarde toe? En hoe kan dit verhaal, deze kennis, 

deze boodschap via de online systemen gecommuniceerd worden, terwijl de 

organisator ook nog eens de aandacht vasthoudt en interactie stimuleert?

Waar bij een live ontmoeting de perfecte locatie een must is voor het uitdragen 

van het concept, moet bij online ook de techniek perfect zijn. 

Verhaal belangrijker dan ooit 
Het creatieve concept is altijd al belangrijk geweest: het is het 

fundament voor het evenement en alle componenten moeten 

er tot in detail bij aansluiten. Voor een virtueel evenement is 

dit niet anders. Het concept virtueel overbrengen is echter een 

uitdaging op zich. Er zijn simpelweg minder componenten, 

minder zintuigen waarop een organisator direct kan inspelen.

In actie voor interactie 
De behoefte van mensen om elkaar te ontmoeten en spontaan kennis en ideeën uit te wisselen, 

blijkt – alle techniek ten spijt - online lastiger te realiseren. Om interactie tot stand te brengen, 

worden vaak wat meer informele onderdelen in kleinere groepen georganiseerd. Zo doet de 

bezoeker nieuwe contacten op en is het gemakkelijker om zijn aandacht vast te houden.

“ Even een webchat 
opzetten tijdens een 
webinar, werkt niet 
als je niet voorbereid 
bent op het soort 
en de hoeveelheid 
vragen die je gaat 
krijgen.” 

– Event agency

“ De content moet centraal staan 
en dus moet alles daaromheen 
vlekkeloos werken.” 

– Association
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Nu de meeste organisatoren hun hand niet meer omdraaien voor een online evenement, 

gaat de wereld weer open. Maar wat betekent dat voor alle online mogelijkheden die zij het 

afgelopen jaar in sneltreinvaart ontdekt hebben? In welke vorm komen fysieke evenementen 

weer terug? En zijn er online componenten die zich als aanvulling hebben bewezen? 

2. Mogelijkheid om terug te kijken
Een ander voordeel dat bezoekers terugkoppelen, is 

de mogelijkheid een interessant gedeelte nog eens 

terug te kijken, de details er nog even bij te pakken 

als zij collega’s willen informeren over een bepaald 

onderdeel of de informatie uit het event willen 

toepassen in hun werk.

Om deze reden verwacht de branche dat een online 

platform in de toekomst een event niet alleen realtime 

uitzendt, maar ook de data nog even vasthoudt. 

Bezoekers (en sprekers) kunnen dan zowel de sessies 

terugkijken die zij hebben bijgewoond als de sessies 

‘inhalen’ die gelijktijdig plaatsvonden.

3. Zekerheid voor organisatoren
Tot slot geven organisatoren aan dat ze de digitale 

optie als hét vangnet zien in een onzekere tijd. Zij 

wíllen momenteel wel evenementen fysiek en zonder 

maatregelen plannen, maar hebben geen 100% zekerheid 

dat dit ook echt mogelijk is. Een eventvorm in combinatie 

met digitaal is dan de ideale oplossing. Het event wordt 

zo opgezet dat bezoekers zowel fysiek als online deel 

kunnen nemen. Dat pas kort voor de datum zeker is hoe 

de verhouding uiteindelijk uitpakt, is geen probleem.

De digitale optie kan eveneens een slimme tussenstop 

vormen bij internationale evenementen. Deelnemers in 

één land of op één continent reizen dan af naar een fysiek 

evenement, terwijl anderen ‘gewoon’ online inloggen. 

“ Denk bijvoorbeeld aan een event waarbij 
alle Europeanen fysiek aanwezig zijn, 
maar Amerikanen inloggen.” 

– Corporate

Meer dan ooit is bewezen dat mensen de behoefte hebben 

om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Juist het 

informele contact en het netwerken is hetgeen bezoekers 

van online evenementen het meest missen in de online 

ervaring. Uit het onderzoek komt dan ook unaniem naar 

voren dat fysieke evenementen zeker terugkomen, maar 

dat ook online daar een aandeel in blijft houden. 

Hybride blijkt blijvertje
Met name voor de grote evenementen en congres-

sen (500+) blijven de nieuwe online mogelijkheden 

interessant. Niet als noodzaak of vervanging van een 

fysiek event, maar als uitbreiding ervan. Door de on-

line componenten toe te voegen verdwijnen barrières 

en kan het evenement op het moment zelf maar ook 

achteraf een groter publiek bereiken. 

1. Groter bereik
Een belangrijke reden om voor een fysiek event in 

combinatie met digitaal te kiezen, is het bereik. De 

meeste organisatoren hebben meer online bezoekers 

op hun event mogen verwelkomen dan er fysiek bij 

hadden kunnen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen 

van verder weg online gemakkelijk deelnemen en is 

afstand geen drempel meer voor degenen die slechts 

voor een specifieke sessie willen aansluiten. 

Zodoende kunnen organisatoren hun verhaal met een 

groter publiek delen en zijn ze niet meer gebonden aan 

de capaciteit van een fysieke locatie. De verwachting 

van de deelnemers aan dit onderzoek is dan ook dat 

veel evenementen in de toekomst zowel fysiek als 

online open zijn voor bezoekers. 

Terugkeer van fysieke evenementen 

“ Als wij een congres van 400 man 
of meer organiseren, dan doen 
we dat niet meer zonder digitale 
back-up. Een kleiner congres 
organiseren we nog wel zonder 
digitale back-up.” 

– Association
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Hybride uitdagingen
Overall komt uit het onderzoek duidelijk naar voren dat veel organisatoren het moeilijk vinden om 

een realistisch prijskaartje te hangen aan online of hybride evenementen. Terwijl hun klanten vaak het 

tegenovergestelde verwachten, kan een online evenement (op de catering na) gemakkelijk evenveel 

– of zelfs meer - kosten als een fysiek evenement. Zeker bij een hybride event komen immers zowel de 

‘standaard’ kosten kijken, als die voor het additionele online platform.

Verdienmodel onder de loep
Zeker bij congressen die tickets verkopen, is het belangrijk stil te staan bij het verdienmodel. Dit moet 

aangescherpt worden, wat door een uitbreiding in het bereik ook zeker mogelijk is. Gerenommeerde partijen 

zoals de Beurs van Berlage, hebben zich hier in verdiept en kunnen organisatoren helpen hun verdienmodel 

aan te passen. Zo kunnen ook zij een sterk hybride evenement neerzetten binnen het beschikbare budget.

Conclusie
De evenementenbranche heeft een zware periode achter de rug. Tegelijkertijd is het inspirerend te zien 

hoe vindingrijk de branche is geweest. Organisaties hebben in recordtempo de online mogelijkheden 

verkend en succesvol ingezet. En dat op zo’n overtuigende manier dat de online componenten vrijwel 

zeker blijven bestaan als aanvulling op de fysieke evenementen die zeker terugkomen. Samen maakt de 

sector de evenementen die zij organiseert bereikbaarder voor een groter publiek, stimuleren zij nog meer 

kennisdeling en tillen zij de evenementenbranche naar een nieuw niveau.

Hoe de locatie het verhaal van het evenement perfect kan ondersteunen 
De verwachting van organisatoren is dat congres deelnemers, zeker op de korte termijn, minder bereid zijn 

om te reizen nu ze het gemak hebben ervaren van het online deelnemen aan een congres. Hier ligt de rol 

van de locatie om aan te tonen wat de meerwaarde is van het fysiek deelnemen aan een congres. De fysieke 

deelnemers krijgen een VIP behandeling om de unieke beleving van het event te vergroten.

Bevindingen in de praktijk 
Inmiddels staat de Beurs van Berlage klaar om weer fysieke evenementen te verwelkomen. Om de nieuwe 

online mogelijkheden op een optimale manier te integreren, met name bij grote evenementen, is er een 

nieuwe standaard ontwikkeld. Fysieke evenementen in de historische Beurs van Berlage blijven de basis, 

zodat de locatie het verhaal van het evenement perfect kan ondersteunen. Dit is echter op verschillende 

manieren uit te breiden met virtuele componenten zodat ook deelnemers die niet fysiek aanwezig zijn het 

gevoel hebben dat zij aanwezig zijn in de Beurs van Berlage.  

“ Physical events for locals and 
online for the rest of the world 

could also be a possibility, 
but we need a minimum of 

500 tickets to be sold. There 
are a lot of costs involved, like 
speakers from other countries 

who need to be flown in. We 
can’t get the same value if 

we only use local speakers, it 
would hurt our brand.” 

– Association



Beurs van Berlage
 

Bij de Beurs van Berlage vinden we niets interessanter dan 

te weten waar de markt mee bezig is (geweest) en wat de 

verwachtingen zijn voor de toekomst van evenementen. We 

praten dan ook graag met u verder als u ook uw ervaring met 

ons wilt delen of kennis wilt uitwisselen. 

Neem daarvoor gerust contact met ons op 

via 020 – 531 33 55 of events@beursvanberlage.com. 


