
 

 

Whitepaper “Technologie voor evenementen” 
Aaaaha! the Actor Factory en Eventbranche.nl organiseren een serie webinars voor organisatoren 

van evenementen. De eerste aflevering ging over slimme technologie, die je op je evenement kun 

inzetten. 365 organisatoren hebben zich aangemeld voor dit webinar, 243 daarvan hebben 

daadwerkelijk meegedaan. De deelnemers beoordeelden het webinar met een rapportcijfer 8.0 

In deze whitepaper reageren we op vragen van deelnemers en we zetten de besproken 

oplossingen op een rij. 

Klik hier om het webinar terug te kijken. 

 

Wat is de toegevoegde waarde van technologie voor evenementen? 
 

 
 

Aan het begin van het webinar vroegen we de deelnemers: “Met welk doel wil je technologie 

inzetten op je evenement?” 

De meeste deelnemers willen technologie inzetten om interactie toe te voegen aan hun evenement. 

In het webinar hebben we aan dat onderwerp extra aandacht besteed. 

Bovendien waren veel deelnemers op zoek naar manieren om extra bezoekers te werven. Dat was 

het eerste onderwerp dat aan bod kwam in het webinar. 

 

  

https://www.onlineseminar.nl/LiveWebinars/OnDemand.aspx?Id=28d711c7-2d70-49fe-b52a-2ffc7c522ff6


Esther Oomen/Jozien Ensing: Hoe krijg je ze zover? 

Hoe krijg je je deelnemers zover ook de apps te gebruiken? 

Maak duidelijk wat het de deelnemers oplevert om mee te doen. Maak het leuk om mee te doen, 

maak er een spel van. Een overtuigende actrice stapt op deelnemers af en geeft in kleine groepjes 

een demonstratie, zij helpt hen op weg. Later neemt zij het woord om kort de eerste resultaten op 

een rij te zetten. Zij laat iedereen weten wat het heeft opgeleverd voor de eerste deelnemers. 

Uiteraard enthousiasmeert de dagvoorzitter de deelnemers, door zo nu en dan terug te pakken op 

de technologie. 

http://www.acteurs.nl 

 

 

Merijn de Steur: Toegevoegde waarde voor bezoekers! 

TIP: Elke app moet een toegevoegde waarde zijn voor de bezoekers. whats in it for them? alleen 

berichten, reclame en informatie doen het trucje niet naar mijn idee. Branding, fun, value zijn 

pijlers... 

Webinar deelnemer Peter Colthoff: Technologie inzetten moet een middel zijn, geen doel op zich! 

Daarom altijd kritisch kijken naar de toegevoegde waarde en op welke wijze deze technologie je 

communicatiedoelstellingen ondersteunt! 

 

 

Hylke Koopmans: Deelnemer vs Technologie 

Bedenk vooraf of je deelnemers bereid zijn om een app te downloaden en of ze over de juiste 

technische middelen beschikken. Deelnemers zijn vaak zakelijk aanwezig en hebben in sommige 

gevallen geen zakelijke telefoon of hebben de restrictie dat ze niets mogen downloaden (bijv. 

overheid) 

 

 

Rob Captijn: Gebruikersdata benutten 

Door het gedrag van gebruikers vast te leggen (denk aan stemgedrag, reacties e.d.), genereer je 

waardevolle data voor de follow-up... 

 

 

Hans Kranenburg / Marleen Jansen: Haperende en dure Wifi op evenementenlocaties 

TIP: Wil je gratis Wifi aanbieden aan je deelnemers? Houd daar dan al rekening mee wanneer je de 

locatie kiest. Evenementenlocaties bieden soms slechte of beperkte Wifi-faciliteiten: 

 De capaciteit is dan niet afgestemd op het aantal bezoekers. Dat leidt tot haperende 

verbindingen. De instellingen zijn soms zo afgesteld dat gebruikers tussendoor steeds 

automatisch worden afgemeld. Dan moet je als deelnemer steeds opnieuw inloggen.  

 Ook komt het regelmatig voor dat enorme bedragen worden berekend voor Wifi 

(congresorganisatoren betalen daar soms duizenden euro’s voor) 

 Bij het live uitzenden vanaf je evenement via internet, moet je altijd nagaan of de 

internetverbinding voldoende capaciteit biedt.  

 Wanneer je een app of een stemsysteem inzet dat via het mobiele telefoonnetwerk 

functioneert, ga dan na of er in de zaal voldoende dekking is. 

Gerdie Schreuders reageerde hierop: gelukkig wordt Wifi overal steeds beter qua capaciteit en ook 

goedkoper om te gebruiken. 

 

 

http://www.acteurs.nl/


Jolanda Hendriks: Kun je tijdelijk extra Wifi capaciteit inhuren? 

Dat kan zeker, er zijn gespecialiseerde partijen die zulke diensten aanbieden. 

Zoek in Google op “tijdelijk wifi op locatie” en je vindt een aantal aanbieders. 

 

 

Linda de Korte: gratis software van Seats2Meet 

Tip: Seats2Meet biedt eventsoftware. Daarmee kun je bezoekers registreren, social media beheren 

en zelfs live streamen. Voor gratis evenementen mag je de software gratis gebruiken. 

http://events.seats2meet.com/ 

 

 

Diverse deelnemers: Kunnen we het webinar terugkijken en delen met collegae? 

Uiteraard, de terugkijklink is: http://bit.ly/1iTrSQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livewebinars voor organisatoren 

Aaaaha! the Actor Factory en Eventbranche.nl produceren een serie live webinars voor 

organisatoren. Geen gesponsorde inhoud, maar objectieve tips en ideeën in een interactieve opzet. 

Het doel is om elkaar te inspireren om effectievere én leukere evenementen te organiseren. 

 

 

Aaaaha! the Actor Factory BV voegt interactie en plezier toe aan uw 
evenement. Op basis van uw input produceren wij workshops, acties, 
theater en filmpjes. Ontdek de kracht van Live! Communicatie... 

www.acteurs.nl / T 070-3921140 

 

 

Eventbranche.nl is het nieuwsplatform voor live communicatie en mice. 
Leden ontvangen een blad, nieuwsbrieven, inspiratiemagazines en 
uitnodigingen voor brancheborrels en –evenementen. 

www.eventbranche.nl / T 0314-361060 

 

 

http://events.seats2meet.com/
http://bit.ly/1iTrSQO
http://www.acteurs.nl/
http://www.eventbranche.nl/


1. Het uitnodigingstraject 

Hoe kan technologie je helpen om de juiste mensen op je evenement te krijgen?  

Wanneer je een congres of een klanten symposium organiseert dan kun je een webinar inzetten om 

extra deelnemers te werven. 

 

Hierboven zie je het potentieel aan deelnemers voor je evenement: 

 De middelste cirkel dat zijn je fans, het deel van je doelgroep dat sowieso op je uitnodiging in 

zal gaan. Zij vinden het contact of het onderwerp zo belangrijk dat ze zich direct aan zullen 

melden. 

 De schil daar omheen dat zijn alle mensen die in je eigen bestand staan, die zul je nog 

moeten overtuigen, maar je kunt hen rechtstreeks benaderen.  

 De buitenste schil is het lastigst te bereiken, dat zijn belangstellenden van wie jij geen 

contactgegevens hebt. Vaak is dat een grote groep. Je kunt die mensen bereiken via 

vakmedia, Linkedin groepen en social media. Het helpt dan als je iets bijzonders te bieden 

hebt. 

Om de twee buitenste ringen te overtuigen kan een webinar een slimme en onderscheidende 

oplossing zijn.  

Zes weken voor je bijeenkomst organiseer je een lunch webinar. Je vraagt de beste spreker uit je 

programma om alvast een paar goede tips en ideeën op een rij te zetten. De spreker gaat in het 

webinar in gesprek met de online deelnemers.  

Het webinar zet je in als smaakmaker. In het webinar horen belangstellenden een aantal goede 

ideeën en tips, daarna willen ze meer. Ze zullen overwegen om zich aan te melden voor je congres of 

voor je klanten symposium. 

 

Je moet dat proces zien als een trechter: 

 Via de vakpers en social media nodig je belangstellenden uit om gratis deel te nemen. Je 

webinar is nieuwswaardig en onderscheidend. 



 De drempel is laag: deelnemen aan het webinar kost weinig tijd, je hoeft je niet te 

verplaatsen, als het tegenvalt kun je afhaken en je hoeft niet te betalen om deel te nemen. 

 Met een geringe promotie inspanning kun je een paar honderd man werven voor je webinar. 

 

 

Wat is een webinar? 

Een goed webinar is live, er is ruimte voor interactie met de deelnemers. Dat kan met polls en met 

open vragen. De sprekers staan in de studio voor een paar camera’s. Op een monitor zien de 

sprekers de input van deelnemers in beeld verschijnen. De sprekers kunnen daar direct op reageren. 

Buiten de studio zitten een paar moderatoren. Zij chatten met de deelnemers en jagen de interactie 

aan. Bovendien bepalen de moderatoren welke vragen er worden doorgezet naar de spreker in de 

studio. De interactie bestaat uit open vragen / chat en polls (stemmingen). 

Het beeld bestaat uit een videovenster, een presentatievenster (powerpoint, Youtubefilmpjes, 

computerapplicatie) en chat-venster. 

Direct na afloop van het webinar start een enquête. Die kun je gebruiken om meer te weten te 

komen over je deelnemers. Ook kun je call-to-action buttons inzetten, daarmee kan men zich direct 

aanmelden voor je evenement. 

Een webinar kun je op veel verschillende manieren inzetten: 

 Voortraject: Voor bezoekerswerving, zoals hierboven omschreven 

 Hybride: Je webinar vanuit een glazen box studio op de beursvloer of vanaf je evenement. 

 Natraject: Om de impact van je evenement door te laten werken (terugkom-sessie). 

 

Meer weten over het organiseren van een webinar voor je eigen evenement? Klik hier 

2 september: Webinar over het Uitnodigingstraject 
Op 2 september organiseren we een webinar dat helemaal over het uitnodigingstraject gaat. 

We hebben het dan ook over slimme mailings en over registratiesystemen, en nog heel veel meer. 

Leuk als je dan weer meedoet. Je kunt je alvast aanmelden via deze link 

mailto:erik@acteurs.nl?subject=Stuur%20me%20meer%20informatie%20over%20webinars
https://www.onlineseminar.nl/LiveWebinars/Seminar.aspx?Id=4a0dac94-09b7-456f-a3f9-bdb27e119520


2. Je eigen app 

Je kunt heel eenvoudig een eigen app maken voor je evenement. 

Deelnemers zien in de app informatie over het programma, over de sprekers, over de sponsoren 

en over de locatie. Bovendien kan een app helpen bij het netwerken: Je ziet de gastenlijst en kunt 

ook berichten met elkaar uitwisselen. 

Terzijde: Denk vooraf na over het nut van de app, ga geen app inzetten om een app te hebben. 

 

Twoppy 

Twoppy biedt een makkelijke manier om je eigen app te maken voor je evenement. 

Deelnemers kunnen de app installeren op hun smartphone. Zo ziet dat er uit. 

Als organisator kun je zelf heel makkelijk alle gegevens toevoegen in de app, via een praktische tool 

op internet. Webinar deelnemer Jolanda Duyvestein gebruikte Twoppy op een congres met 60 

sprekers: “Dan is het een enorm karwei om dat allemaal zelf in te vullen!” 

In realtime statistieken kun je zien hoe de app gebruikt is. 

http://www.twoppy.com/ 

 

 

Momice 

Dirk Prijs (Genootschap voor Eventmanagers) reageerde tijdens het webinar. Hij gaf aan goede 

ervaringen te hebben met Momice. Deze oplossing stelt je in staat om je eigen mobiele website te 

bouwen. Het ziet er uit als een app, maar is het niet. Het grote voordeel daarvan is dat je niet 

afhankelijk bent van verschillende technologie-platforms (Google (Android), Apple (iOS), Microsoft 

(Windows RT) en Blackberry). De sites zien er ook goed uit op een gewone computer. Bovendien zit 

er een registratiesysteem ingebouwd. Je kunt deelnemers zich laten registreren via het systeem. Als 

organisator ben je steeds up to date en je kunt de deelnemerslijst exporteren naar excel. 

https://www.momice.com 

http://www.twoppy.com/
https://www.momice.com/


 

Netwerkapp 

Bij de Netwerkapp ligt de focus op het netwerken. De slogan is “Voor je het weet app je een 

afspraak.” 

Als bezoeker kun je een oproep plaatsen, bijvoorbeeld: “Wie wil er in de lunchpauze meepraten over 

kansen om in Duitsland zaken te doen?” 

Andere deelnemers kunnen daar op reageren en je kunt afspreken bij een tafel met een nummer of 

een kleur. 

In de praktijk vinden deelnemers het lastig om zo’n oproep te verzinnen. Je kunt dit als organisator 

aanjagen door alvast een paar oproepen voor te bereiden. Bovendien moet je het een plek in je 

programma geven. Laat de presentator of dagvoorzitter de app onder de aandacht brengen. 

Na afloop kunnen de deelnemers hun contacten automatisch toevoegen aan Linkedin. 

http://www.netwerkapp.nl/ 

 

 

Jacques Vork: Hoeveel procent van de deelnemers gebruikt de app? 

Wij kennen geen onderzoek met representatieve cijfers. In de praktijk verschilt het gebruik per 

doelgroep. In vrijwel alle apps kun je na afloop exact zien hoeveel de app gebruikt is. 

 

 

Esther Klos: Zijn er ook referenties van deze apps? 

Vraag de leveranciers van de app van je keuze om referenties. De referenten kun je vragen of er nog 

punten zijn waar je extra aandacht aan moet besteden. 

 

 

Christine van der Male/Marjolijn Tijdink: Wat zijn de kosten van zo’n app? 

De kosten variëren per app. Meestal kunnen de deelnemers de app gratis installeren. De organisator 

betaalt een vast bedrag voor het gebruik. De leveranciers van de apps werken met standaard 

tarieven, die vind je op hun websites.  

 

 

Kimberley Hoogeveen: Door apps gaat je batterij snel leeg. 

Op sommige (internationale) congressen worden oplaadpunten aangeboden voor je mobiele 

telefoon. 

  

http://www.netwerkapp.nl/


3. Interactie 

Dit is het meest populaire onderwerp: 43% van de webinar-deelnemers zoekt goede oplossingen. 

De meeste organisatoren maken hun programma graag interactief. Deelnemers nemen hun kennis 

en ervaring mee naar het evenement en het is zonde om daar niets mee te doen. Deelnemers 

onthouden het beter als ze een actieve rol krijgen. Hoe kun je technologie gebruiken om 

deelnemers een stem te geven in je programma? 

 

Catchbox 

De Catchbox is een draadloze microfoon waarmee je kunt gooien. Het is altijd spannend en 

bedreigend als een spreker naar je toe komt lopen met de microfoon. De Catchbox is een leuke 

oplossing, heel speels. Je krijgt de microfoon toegeworpen en die vang je. 

http://www.getcatchbox.com/ 

 

 

Crowdmics 

Je kunt er ook voor kiezen om de telefoons van de deelnemers te gebruiken als zaalmicrofoon. Dat 

kan met Crowdmics. De deelnemers installeren een simpele app. Daarna kunnen zij hun eigen 

telefoon gebruiken om mee te praten in het programma. Ook kun je in de app stemmen door te 

klikken op het beeldscherm. Webinar deelnemer Harm Wonders: “Combinatie microfoon/poll functie 

is erg handig.” 

http://www.crowdmics.com/ 

 

http://www.getcatchbox.com/
http://www.crowdmics.com/


 

Sendsteps 

Sendsteps maakt van elke mobiele telefoon een interactiemachine. Deelnemers kunnen anoniem 

stemmen op stellingen. In percentages komt de uitslag direct in beeld in een grafiek.  

Bovendien kunnen deelnemers hun vragen of ideeën naar het scherm sturen. De sidekick is een 

ingehuurde vragensteller. Hij staat op en verwoordt de vragen uit het publiek. 

Sendsteps is een plug-in voor Powerpoint, je kunt alles zelf instellen, het is niet moeilijk. 

http://www.sendsteps.com/ 

 

 

Buzztalk 

Buzztalk denkt met je mee over de interactie die het beste aansluit op je evenement. Het is een 

creatieve oplossing met een heel mooie vormgeving. Ook met buzztalk verander je de mobiele 

telefoons in interactiemachines. Je kunt stemmen en vragen en ideeën naar het scherm sturen. Daar 

komen nog een paar bijzondere mogelijkheden bij. Je kunt een quiz spelen, waarbij de naam van de 

winnaar in beeld komt. 

Je kunt deelnemers hun poppetje op de kaart laten zetten. Bijvoorbeeld “waar komt u vandaan?” bij 

de start van een Europees congres. 

Bij een pitch competitie kun je het publiek laten aangeven wat ze de meest interessante momenten 

vonden. 

http://www.buzztalk.nu 

 

http://www.sendsteps.com/
http://www.buzztalk.nu/


 

Lumi 

Lumi biedt eindeloos veel mogelijkheden voor interactie op iPads en smartphones. Vrijwel alles wat 

je kunt bedenken is mogelijk. Je kunt deelnemers uitdagen, samen laten werken en hun reacties 

verzamelen en toevoegen aan hun eigen profiel. De apparaten kun je erbij huren.  

Lumi kun je heel simpel inzetten met een enquête bij de ontvangst. Actrices verwelkomen de gasten 

persoonlijk en vragen met hun iPad in de hand om een paar keuzes te maken. De resultaten breng je 

bij het openingswoord direct in beeld. 

Je kunt Lumi ook inzetten als de ruggegraat van je bijeenkomst. Je verdeelt het programma in 

timeslots en laat deelnemers zelf aan de slag gaan met uitdagingen in kleine groepjes. De input 

wordt vervolgens gedeeld met de hele groep. 

 

 

 

Spotme 

Spotme heeft een eindeloos trackrecord. Zij zijn al jaren bezig met technologie voor evenementen. Je 

kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het al eens gerealiseerd.  

http://www.spotme.com/ 

 

 

 

  

http://www.spotme.com/


Monique Hagenouw: Welke apps kun je gebruiken om in groepen plannen uit te werken? 

Daar zijn prachtige applicaties voor. Meestal werken ze het beste op een groter scherm: laptop of 

tablet. Kijk eens naar MeetingSphere, Lumi Join en Spotme. 

http://www.meetingsphere.com 

http://www.lumimobile.com/our-products/meetings-events/ 

http://www.spotme.com 

 

 

Anke Beeldens: Twitter -> scherm 

Hoe kun je deelnemers laten twitteren naar het scherm en de controle houden over wat je wel en niet 

publiceert? 

Dat kan met Sendsteps, een plugin voor Powerpoint. Deelnemers kunnen input sturen via twitter, 

sms en web; maar je kunt ook instellen dat je één van die mogelijkheden benut.  

De berichten komen realtime binnen in het moderator-scherm op elke willekeurige laptop met 

internet. De moderator kan bepalen wat er op het scherm komt.  

Je kunt ook instellen dat alle berichten blijven roteren, of alleen de laatste <<zoveel>> etcetera 

http://www.sendsteps.com 

 

 

José Harsveld: Met welke app kun je berichten sturen aan je deelnemers? 

Veel apps bieden de mogelijkheid om een bericht te sturen aan je deelnemers. Indien je alleen 

berichten wilt versturen dan kun je gemakkelijk SMS-berichten sturen vanuit je excel deelnemerslijst. 

Dat kan bijvoorbeeld met MessageBird. 

https://www.messagebird.com 

 

 

Mirjam Lederwerg: Je kunt ook een groep in WhatsApp aanmaken 

TIP: je kunt ook een WhatsApp groep aanmaken om deelnemers met elkaar in gesprek te brengen. 

Het maximum aantal deelnemers in zo’n groep is beperkt tot 50. 

 

 

 

Meer ideeën voor Interactie 
Aaaaha! the Actor Factory heeft een aantal ideeën voor interactie op evenementen gebundeld in een 

whitepaper. Die kun je hier downloaden. 

 

 

 

  

http://www.meetingsphere.com/
http://www.lumimobile.com/our-products/meetings-events/
http://www.spotme.com/
http://www.sendsteps.com/
https://www.messagebird.com/
http://www.acteurs.nl/pdf/interactietips.pdf


4.  Matchmaking 

Hoe zorg je er als organisator voor dat onbekenden met elkaar in gesprek gaan? 

Als je een deelnemer bent dan is het vaak lastig om met onbekenden in gesprek te gaan. 

Want op wie stap je af en waar ga je het over hebben. 

Technologie helpt deelnemers om de meest relevante andere deelnemers te selecteren. 

 

 
 

Swingbo Connect 

Deelnemers beantwoorden een paar vragen op het moment dat zij zich aanmelden. Dat doen ze 

door een keuze te maken uit plaatjes. Op basis van je antwoorden word je gematcht met andere 

deelnemers. Bij aankomst staan er foto’s van andere deelnemers op je badge. Dat zijn de deelnemers 

met wie je de beste match hebt. Daaronder staat hoeveel procent je met elkaar gemeen hebt. 

De badge bevat een RFID chip, die kun je uitlezen op spelstations, dat biedt allerlei leuke 

mogelijkheden om raakvlakken met anderen te verkennen. 

Connect biedt veel mogelijkheden om hier een teambuilder spel bij te spelen. In een goed uitgewerkt 

spel ga je bijvoorbeeld raden wat voor antwoorden je collega’s gaven. Een soort ranking the stars. 

http://www.swingbo.nl/portfolio/connect/ 

 

 

 

Embraceled 

Embraceled is een slimme LED armband. Bij popconcerten en publieksevenementen kun je op die 

manier een led scherm maken van je publiek. Embraceled kan ook worden gebruikt als matching 

tool. Op basis van vooraf beantwoorde vragen word je gematcht aan andere deelnemers. 

Door de armbanden tegen elkaar te houden kun je ontdekken of je een match hebt. 

http://www.embraceled.com/green 

 

http://www.swingbo.nl/portfolio/connect/
http://www.embraceled.com/green


Laura Vaessen: Passen apps ook bij B2B evenementen? 

Reactie van Gerdie Schreuders: “Tuurlijk zijn apps geschikt voor b2b. Juist! Live events worden 

georganiseerd om elkaar te ontmoeten en via een netwerkapp kun je juist veel selectiever 

netwerken.” 

 

 

Claudia Alberda: Bestaat er een zakelijke Tinder? 

Heel goed idee! Tinder is een grote hit op het gebied van daten. Het is een app waarbij je door 

portretfoto’s van anderen heen swiped. Als je iemand wil ontmoeten dan klik je op de foto. Diegene 

ontvangt dan een uitnodiging om te chatten. Voor evenementen bestaat hiervoor de Connact app. 

Wij hebben die nog niet in actie gezien. De Netwerkapp kun je hier ook voor gebruiken. Het succes 

van Tinder wordt bepaald door het gemak van de interface: je scrollt niet door een lijst, er verschijnt 

willekeurig een mogelijke match in beeld. Dat hebben wij nog niet direct teruggezien in deze apps, 

wellicht is het wel mogelijk. 

http://prezi.com/jmaahpaq9sfw/connact/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

 

 

 

4 november: Webinar over matchmaking 
Op 4 november organiseren we een webinar dat helemaal over netwerken op evenementen gaat. 

Hoe organiseer je een goed netwerk evenement? Hoe kun je onbekenden met elkaar in gesprek 

brengen? 

Leuk als je dan weer meedoet. Je kunt je alvast aanmelden via deze link 

 

 

 

  

http://prezi.com/jmaahpaq9sfw/connact/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.onlineseminar.nl/LiveWebinars/Seminar.aspx?Id=fc982916-3eb4-433e-ad0a-610c57a1c33f


5.  Online publiek  

Hoe kun je met je evenement een online publiek bereiken? Dat is vooral een handige manier om je 

bereik te vergroten. Voor online deelnemers is het vaak een laagdrempelige manier om toch te 

volgen wat er op jouw evenement gebeurt. En online is natuurlijk heel geschikt om internationale 

deelnemers erbij te betrekken die anders ver zouden moeten reizen. 

 

Online tv 

TIP: maak korte uitzendingen vanaf je evenement. Vaak worden complete evenementen online 

uitgezonden. Als deelnemer voel je je niet aangesproken en haak je vrij snel weer af. 

Als je een online publiek wilt boeien, dan moet je er een beknopte uitzending van maken (maximaal 

een uur, liever 30 minuten). 

Vraag de sprekers om zich ook tot het online publiek te richten. Het werkt helemaal goed als de 

spreker vraagt aan input uit de zaal en van het online publiek. Je kunt een online reporter inzetten 

die zich rechtstreeks richt tot het online publiek. Die reporter fungeert eventueel samen met een 

moderator als aanjager van de online deelname. De reporter kan reacties van de online deelnemers 

verwoorden op het podium of vanuit de zaal. 

Op die manier voelt het online publiek zich echt aangesproken, je voorkomt dat ze afhaken. 

http://www.live-online-events.nl/ 

 

 

 

Tweetredacteur 

Het maken van een online uitzending is kostbaar. Een simpele en betaalbare variant is de tweet 

redacteur. Je kunt daarvoor iemand uit je eigen organisatie inzetten of een specialist inhuren. De 

tweet redacteur brengt verslag uit en legt contact met een online extra publiek. Hun input wordt 

gebruikt in het evenement. 

http://live-online-events.nl/tweetredacteur/ 

http://www.live-online-events.nl/
http://live-online-events.nl/tweetredacteur/


Paula van Elst: Hoe voorkom je dat iedereen wegblijft en online kijkt? 

Wanneer je je evenement gaat uitzenden, hoe zorg je er dan voor dat het de moeite waard blijft om 

er live bij te zijn? 

Er gaat niets boven live. Als je erbij bent kun je in gesprek gaan met andere deelnemers en contacten 

leggen. Online uitzendingen moet je vooral inzetten om je bereik te vergroten. De uitzendingen zijn 

bedoeld voor de twijfelaars. Benut dit kanaal om duidelijk te maken dat je evenement de moeite 

waard is. Het is de bedoeling dat de online deelnemers er de volgende keer live bij zijn. 

 

 

Mandy Baggelaar: Hoe kun je een livestream aanbieden voor een betaald event, zonder dat je 

betalende bezoekers verliest en/of klachten krijgt van betalende bezoekers? 

Case “The FRESH Conference” 

In Kopenhagen wordt jaarlijks FRESH georganiseerd, een congres over innovaties op congressen: 

http://www.thefreshconference.com 

In 2013 kon je je inschrijven als betalend online deelnemer. Live deelname kostte een paar honderd 

euro en online kon je voor een paar tientjes meedoen. Het kleine bedrag dat je moest betalen om 

online deel te nemen bleek toch een drempel, in totaal deden zo'n 20 man online mee (ruim 100 

man live). 

In 2014 was online deelname gratis en beperkt tot 2 dagelijkse thema uitzendingen van elk een uur. 

Nu deden er zo'n 300 man online mee! Een aantal van hen heeft zich al aangemeld om er komende 

editie live bij te zijn. Online kon je slechts een deel van het programma volgen, geen enkele live 

deelnemer heeft zich beklaagd. 

 

 

 

  

http://www.thefreshconference.com/


6.  Natraject 

Na afloop kun je technologie gebruiken om het bereik van je evenement te vergroten. Deel 

content uit het evenement. Ook kun je de impact vergroten door in gesprek te blijven met 

deelnemers. 

 

Filmpjes en content beschikbaar zoals TED 

TED maakt korte, pakkende filmpjes van de sprekers op het congres. Die filmpjes worden door veel 

belangstellenden bekeken. Dit is direct de best denkbare reclame voor het congres én voor de 

sprekers. Het vergroot ook het effect van het evenement. 

Deze werkwijze is op elk evenement toe te passen. 

http://www.congresfilmpjes.nl 

 

 
 

Deelnemers betrokken houden 

Laat de discussie doorlopen. Kies voor een moment waarop de deelnemers contact hebben met de 

sprekers, bijvoorbeeld in een webinar. Ook kun je een korte documentaire maken van één van de 

projecten die ontstaan is op basis van het evenement. 

Veel van de omschreven apps leveren input voor een persoonlijke opvolging. 

 

 

Event App Bible 
Op internet kun je gratis een ebook downloaden over event apps: klik hier. 

 

Volgende webinars 

2 september 12.15 – 12.45 “Uitnodigingstraject” Meld je aan 

4 november 12.15 – 12.45 “Netwerken” Meld je aan 

http://www.congresfilmpjes.nl/
http://www.eventmanagerblog.com/uploads/2013/05/The-Event-App-Bible-Mobile-Apps-for-Events-Free-Ebook.pdf
https://www.onlineseminar.nl/LiveWebinars/Seminar.aspx?Id=4a0dac94-09b7-456f-a3f9-bdb27e119520
https://www.onlineseminar.nl/LiveWebinars/Seminar.aspx?Id=fc982916-3eb4-433e-ad0a-610c57a1c33f

