
 

 

 

 Whitepapers

Zo stel je een programma samen waar je gasten blij van worden.



                 

 

Bedankt voor het downloaden van onze whitepaper:

Je kunt verschillende redenen hebben om een evenement te organiseren. Misschien wil 
je graag in contact komen met je doelgroep, wil je jouw doelgroep informatie overdragen 
of wil je ervoor zorgen dat jouw doelgroep in contact komt met elkaar. Wellicht wil je 
graag dit alles tegelijkertijd. Wat jouw reden ook is: om ervoor te zorgen dat jouw 
evenement een succes wordt, is het van belang dat je een goed en boeiend programma 
samenstelt.   
 
Een goed programma bevat verschillende elementen. Van plenair programma tot pauze 
en van diverse subsessies tot aan de borrel. In deze whitepaper vertellen we welke 
elementen het perfecte programma moet bevatten en waar je allemaal op moet letten.
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Vier tot zes maanden voor aanvang van je evenement beginnen de voorbereidingen (bij grotere events is 
dit wellicht nog wel eerder). Je weet inmiddels dat je een evenement gaat organiseren en nu is het zaak 
om onderstaande punten af te tikken zodat het programma in grove lijnen op papier gezet kan worden.

Voordat je met al je creatieve ideeën aan de slag kunt gaan, moet je eerst voor jezelf op papier zetten wat je 
doelstelling en eventuele subdoelstellingen voor het evenement zijn. Wat wil je precies gaan bereiken met 
dit evenement? Omschrijf dit zo nauwkeurig mogelijk, want ieder programmaonderdeel moet hieraan gaan 
bijdragen.  

Is netwerken bijvoorbeeld heel belangrijk? Dan moet je hier in het samenstellen van je programma steeds 
de gelegenheid toe geven. Is het overdragen van bepaalde informatie je doelstelling? Dan moet je ervoor 
zorgen dat je voldoende subsessies plant en dat deze inhoudelijk sterk zijn. Bij iedere volgende stap in het 
samenstellen van het programma ga je jezelf de vraag stellen: draagt dit bij aan doelstelling x, y of z? 

Tegelijkertijd stel je de doelgroep vast. Op wie is het evenement gericht en wie wil je aanspreken? Elk 
programmaonderdeel zal namelijk ook getoetst moeten worden op je doelgroep. Je kunt jezelf daarom 
steeds de vraag stellen: vindt de doelgroep dit interessant en zit de doelgroep erop te wachten? Wil je dit 
tussentijds testen of kom je er even niet uit? Vraag het je doelgroep dan gewoon! Je kunt bijvoorbeeld een 
deel van je (potentiele) gasten een vraag stellen via mail of social media.



                 

 

Het is belangrijk om nu wat concreter te worden. Zet daarom je programma in grove lijnen op papier. Bij het 
opstellen van het programma is het belangrijk dat je onderstaande richtlijnen en adviezen in je 
achterhoofd houdt. 
 

  
De belangrijkste vuistregel is in ieder geval dat je het programma niet te vol moet maken. Kwaliteit gaat bij 
een evenement boven kwantiteit. Je kunt met heel veel verschillende subsessies je doel van 
informatieoverdracht volledig voorbij schieten. Mensen kunnen namelijk maar een bepaalde hoeveel 
informatie per dag opnemen en verwerken. Daarnaast vinden gasten het altijd fijn om met andere gasten te 
kunnen netwerken. Geef de gasten hier dan ook de ruimte voor. 
 

Houd ongeveer een uur voor de inloop en registratie van de gasten aan. Bepaal wel van tevoren wanneer je 
uiterlijk met het plenaire programma begint. Het kan namelijk zijn dat er gasten later zijn vanwege file of 
slecht weer. Probeer dit zoveel mogelijk te ondervangen door via Google Maps de aanrijroutes naar de locatie 
te checken. Op een ongeluk kun je lastig anticiperen, maar Google heeft vaak wel de actuele reistijd op 
bepaalde momenten. Je kunt dan de begintijd af laten hangen van de ‘normale’ files. Begin bijvoorbeeld pas 
om 09:30 of 10:00 uur met de opening en hanteer de tijd ervoor als inloop. Zo geef je gasten ook de 
gelegenheid om eventuele kinderen naar school te brengen. Qua weer kun je natuurlijk het weerbericht goed 
in de gaten houden. Een week van tevoren zijn de weersvoorspellingen redelijk betrouwbaar. 
 

Begin het evenement met een plenaire opening onder leiding van een energieke dagvoorzitter of spreker. De 
beste plenaire openingen zijn niet te lang omdat de aandacht van de gasten simpelweg verslapt. De ideale 
lengte is ongeveer een uur. Over de invulling van de plenaire opening lees je later meer. 
 

Geef gasten na de opening een pauze van ongeveer een half uur. Gasten kunnen in deze tijd iets te drinken 
pakken, naar het toilet gaan, netwerken en naar de volgende ruimte lopen. Onze ervaring leert dat een 
kwartier net wat te krap is en een half uur meer rust brengt voor de gasten. Zeker met een groter 
gastenaantal. Daarnaast geeft een langere pauze ook wat speling voor het geval dat het plenaire programma 
iets later is begonnen of uitloopt. Zo voorkom je een race tegen de klok. 



 

 Zorg ervoor dat je de ochtend verder niet te vol maakt. Je kunt beter één kwalitatief sterke subsessieronde van een 
uur plannen voor de lunchpauze dan een te lange of teveel verschillende achter elkaar. Bij de subsessierondes is het 
trouwens heel verstandig om de gasten zelf te laten bepalen naar welke sessies ze willen gaan. Dit kun je in het 
registratieproces meenemen. Mensen vinden het altijd fijn als ze een beetje controle hebben op het programma en 
er zelf invloed op uit kunnen oefenen. Dat brengt ons direct op het volgende punt. 
 

Om weer wat rust in het programma te creëren en de gasten de mogelijkheid te bieden met elkaar te netwerken, is 
een pauze van twee uur een goede tijdspanne. In dit tijdsbestek kun je ook nog twee extra subsessierondes 
toevoegen. Zo zou je van 12:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 14:00 uur een ronde kunnen toevoegen onderwijl de 
lunch geserveerd wordt. Zo verspreid je de gasten en gaat niet iedereen tegelijkertijd lunchen én geef je de gasten 
extra keuze en invloed op hun eigen programma.  

Wil je liever geen subsessies tijdens de lunch? Houd dan wel een uur tot anderhalf aan voor de lunchpauze. Zo 
hebben gasten genoeg tijd om ook even hun mail te checken en de informatie van de subsessie te verwerken. 

 
 

Een twee uur durende lunchpauze is ook interessant voor evenementen met een beursvloer. Voor de standhouders 
is het namelijk fijn om te weten dat er in ieder geval twee uur lang gasten over de beursvloer heen lopen tijdens de 
lunchpauze. Om het nog aantrekkelijker te maken voor de standhouders, zou je ook een subsessie kunnen laten 
plaatsvinden op de beursvloer of laten verzorgen door de standhouders. 

 

Na de lunchpauze is er nog genoeg tijd voor nog een subsessieronde van een uur. Wil je tijdens de lunch ook 
subsessierondes laten plaats vinden? Geef de gasten van de tweede ronde dan nog iets meer tijd om naar de 
volgende ronde te lopen. Houd hier ongeveer een kwartier voor aan. 
 

De gasten kunnen op dit moment wel wat rust gebruiken na alle informatie die zij tot zich hebben genomen tijdens 
alle subsessierondes. Voeg dus voor de plenaire afsluiting een pauze in van een half uur. Hier geldt net als voor de 
ochtendpauze: geef gasten de ruimte om te netwerken, iets te drinken te pakken, naar het toilet te gaan en naar de 
volgende ruimte te lopen. Maak de pauze dus niet te kort. Bij een kleiner gastenaantal kun je overigens een kortere 
pauze hanteren, maar geef de gasten wel genoeg rust. 



                 

Een must in ieder goed programma is de plenaire afsluiting. Net zoals je gezamenlijk de dag begint, is het voor 
gasten fijn als de dag ook samen wordt afgesloten. Sluit het dagprogramma rond een uur of vier af en liever niet 
later. Door ook hier een ijzersterke spreker in te plannen, zorg je er voor dat gasten niet vroegtijdig weggaan. Ze 
willen tenslotte die ene spreker nog horen. Daarmee vergroot je eveneens de kans dat gasten blijven hangen 
voor de (netwerk)borrel. De plenaire afsluiting is gebruikelijk niet langer dan een uur. 

Houd ongeveer een uur aan voor de (netwerk)borrel. Zo geef je de gasten die graag willen netwerken of willen 
napraten met collega’s de gelegenheid om dit te doen. 

 

Nadat je de grove lijnen van het programma op papier hebt gezet, is het tijd om de invulling te gaan bepalen. 
We hebben een aantal zaken uitgelicht die je kunnen helpen bij het samenstellen van het perfecte programma. 

Het is gebruikelijk om drie tot vier maanden voor aanvang van het evenement sprekers te benaderen en vast te 
leggen. Hele populaire sprekers dien je zelfs een halfjaar van tevoren vast te leggen. Houd hier in je 
tijdsplanning dus rekening mee. Bij het kiezen van een spreker kun je jezelf een aantal vragen stellen om de 
keuze te vereenvoudigen: 

• Is de spreker of dagvoorzitter actueel of spreekt hij/zij over een actueel onderwerp? Dit is een vraag die je 
jezelf kunt stellen als je een bekende spreker of dagvoorzitter in wilt huren. Een spreker die drie jaar geleden 
veel in de media was, maar waarvan je nu niets meer hoort, is wellicht niet de beste optie. Tenzij deze 
persoon natuurlijk over een heel actueel onderwerp spreekt dat aansluit op de doelstellingen en de 
doelgroep. Actueel of niet, de spreker moet wel matchen met het onderwerp en het doel van het evenement. 
Een bekende naam op het programma kan overigens wel helpen bij het werven van gasten.  
 

• Heeft de spreker of dagvoorzitter de juiste tone of voice en weet hij/zij onze boodschap over te brengen? Het 
is verstandig om een aantal punten op papier te zetten die de spreker of dagvoorzitter moet meenemen in 
zijn of haar verhaal. Vraag jezelf af of er een match is tussen de boodschap en de tone of voice van jouw 
bedrijf en de spreker. Een spreker kan nog zo inspirerend zijn, maar als dit geen bijdrage levert aan jouw 
event of het past niet bij de tone of voice dan is het een gemiste kans.  



 

• Past de spreker of dagvoorzitter bij de doelgroep en weet hij of zij het publiek mee te krijgen? De spreker in 
kwestie moet wel raakvlakken hebben met de doelgroep. Zo moet je bijvoorbeeld geen fashion influencer 
laten spreken voor een groep tandartsen. Een spreker of dagvoorzitter brengt daarnaast een bepaalde energie 
mee. Je wil natuurlijk dat dit een positieve vibe is waar de gasten weer energie van krijgen. Bedenk van 
tevoren of je hier een match in ziet.

De registratie voor en op je evenement kun je op verschillende manieren doen. Van eventwebsite tot een app en 
van vooraf geprinte batches tot aan printing on demand. Hoe je het ook aanpakt: zorg ervoor dat de registratie 
vlekkeloos verloopt. Besef je in ieder geval dat de registratie meer is dan het printen van een badge op de dag zelf. 
Het begint al op het moment dat je de gasten gaat uitnodigen. Let daarom op de volgende zaken: 

• Maak het voor gasten makkelijk om zich aan te melden, maar ook om zich op tijd af te melden. Zo zorg je niet 
alleen voor een soepele start van de eventervaring, maar ga je ook no shows op de dag van het evenement 
tegen. 

• Licht bij de registratie al een tipje van de sluier op omtrent het programma. Zoals we al eerder vertelden: veel 
mensen vinden het fijn om invloed te kunnen uitoefenen op het programma. Door vooraf de verschillende 
subsessierondes en sprekers bekend te maken, maak je het voor gasten alleen maar aantrekkelijker. 

• Communiceer ruim van tevoren het programma naar de gasten en het doel van het evenement. Mensen 
houden van duidelijkheid en willen graag weten waar ze aan toe zijn. Vergeet daarom ook niet de gasten 
informatie te sturen over parkeren en bereikbaarheid. 

• De registratie op de dag van het evenement moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Zorg er dus voor dat er 
geen rijen ontstaan en dat iedereen snel binnen kan komen. Zet daarom voldoende registratiebalies in. 

• Zorg er ook voor dat de gasten na de registratie nog even wat kunnen drinken. Gasten hebben vaak de 
behoefte om even ‘op adem’ te komen met een kop koffie of thee. Ze kunnen direct van de tijd gebruik maken 
om met collega’s te praten. 

 

 
Een goed gestroomlijnd eventregistratieproces is essentieel voor een succesvol evenement. Registratie geeft veel 
impact en bijkomstigheden; voor, tijdens en na het event. Zowel op het gebied van bijvoorbeeld marketing, 
personalisatie, veiligheid en de ROI. In onze whitepaper ‘goed geregelde eventregistratie’ behandelen we alle 
facetten van goede eventregistratie zodat jouw volgende evenement helemaal op rolletjes verloopt. 

> Downloaden 

https://www.nbccongrescentrum.nl/nieuws/whitepaper-eventregistratie/


                 

Een plenaire opening is een onmisbaar onderdeel van een succesvol evenement. Het is de uitgelezen kans om 
de gasten nogmaals te vertellen waarom ze er zijn, wat het doel van de dag is en wat ze allemaal kunnen 
verwachten. Benoem verschillende programmaonderdelen, de plenaire afsluiting en zeker ook de borrel. 

Tijdens de opening zet je de toon voor de rest van de dag en die moet natuurlijk meteen goed zijn. Wees 
daarom niet bang om tijdens de opening direct goed uit te pakken. Een spectaculaire opening met een toffe 
projectieshow en dansers, gevolgd door een ijzersterke keynote van een bekende spreker drukt zeker weten 
een energieke stempel op de dag. Je zou daarnaast de interactie kunnen verhogen door de gasten live 
stellingen te laten beantwoorden middels een activatietool als Buzzmaster. 
 

 
Audiovisuele techniek is onmisbaar tijdens een goede opening en afsluiting wanneer je écht indruk wilt 
maken op de gasten. Neem er daarom voldoende tijd voor om het af te stemmen met de evenementenlocatie. 
Doe dit niet later dan een maand van tevoren, want sommige techniek, licht of geluid moet worden ingehuurd 
of ontwikkeld. 

De subsessies zijn de juiste gelegenheid om interactie met de gasten tot stand te brengen. Na de opening, waar 
zij alleen maar hoeven te luisteren, is een interactief onderdeel een goede afwisseling. Met interactie zorg je 
ervoor dat je de aandacht vasthoudt. Kijk dus bij het samenstellen van het programma naar manieren waarop 
je dit kunt toevoegen. Dit kan in de vorm van een discussie, brainstorm, spel of door een aantal stellingen neer 
te leggen. Let in ieder geval bij het selecteren van de sprekers weer op dezelfde punten als hierboven genoemd 
staan. 

Voor een goede logistiek en indeling van de ruimtes is het daarnaast belangrijk dat de gasten zich van tevoren 
inschrijven voor de subsessierondes. Zo voorkom je dat een populaire subsessieronde in een te kleine ruimte 
plaats vindt. Je weet nu op voorhand hoeveel gasten naar welke subsessieronde willen gaan. Dit is fijner voor 
de spreker, maar je voorkomt ook teleurstelling bij de gasten 

Tijdens de plenaire afsluiting kan de dagvoorzitter de dag samenvatten. Waarom waren gasten aanwezig, wat 
is er allemaal verteld, wat is de belangrijkste informatie die de gasten echt niet moeten vergeten? Een 
afsluiting zou je ook kunnen laten uitvoeren door een animatieduo. Zij zouden de hele dag mee kunnen lopen 
en de dag afsluiten door middel van een recap met inside jokes. Op deze wijze houd je de aandacht van de 
gasten nog goed vast aan het einde van de dag en maak je het niet te zwaar. Gasten vertrekken graag op een 
vrolijke noot. Vergeet trouwens niet (nogmaals) de borrel aan te kondigen in de afsluiting.



 

Iedereen wil natuurlijk een drukbezochte borrel en omdat te bewerkstelligen zijn er een aantal zaken waarop je 
zou kunnen letten: 

• Het is belangrijk om de borrel in een andere en gezellige ruimte te laten plaatsvinden zodat de gasten echt 
even los kunnen komen van het inhoudelijke gedeelte. 

• Let op dat je de borrel niet op een te laat tijdstip laat plaatsvinden. Begin bijvoorbeeld om vier uur met de 
borrel. Zo hebben je gasten minder snel het gevoel dat zij snel naar huis moeten in verband met files. 

• Wanneer de borrel plaatsvindt op de beursvloer moet je ervoor zorgen dat de standhouders niet al hun 
spullen aan het opruimen zijn. Dit is een sfeerkiller en geeft gasten het idee dat ze ‘weg moeten’.  

• Als je wilt dat zoveel mogelijk gasten blijven borrelen, kun je het beste de hapjes zo snel mogelijk laten 
serveren. Eten verbindt en het brengt mensen samen.  

 
 

Let op de benaming van de verschillende programmaonderdelen en plan het niet te vol. Houd het overzichtelijk 
voor de gasten. Anders zien zij door de bomen het bos niet meer. Kies daarom voor duidelijke benamingen voor 
de verschillende onderdelen en laat deze overal terugkomen. Vooraf, tijdens de registratie, in het programma en 
op de dag zelf bij de verschillende ruimtes. 



                 

In onderstaand voorbeeld zijn twee subsessierondes van een uur opgenomen, twee pauzes van een half uur 
tussendoor en een lunchpauze van anderhalf uur. 



 

Onderstaand voorbeeld is een meer uitgebreid eventprogramma waarbij de gasten meer vrijheid en 
keuzeruimte krijgen om hun eigen programma samen te stellen. Tijdens de twee uur durende lunch kunnen zij 
nog een ‘extra’ subsessieronde volgen op twee verschillende tijdstippen of genieten van de lunch. Daarnaast is 
in dit programma uitgegaan van subsessies in de beurs- en cateringruimte. 

 



                 

Hopelijk heeft deze whitepaper je meer inzicht gegeven in het samenstellen van het perfecte eventprogramma. Mocht je 
toch nog meer vragen hebben over dit onderwerp, helpen wij je graag op weg. Wij nodigen je uit voor een kop goede koffie. 
Neem contact op met onze accountmanagers via +31 (0)30 602 69 00 of reserveringen@nbccongrescentrum.nl.  

mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl

