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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Een evenement is een activiteit met een bijzonder
    karakter waarbij een groep genodigden aanwezig is.
    (Deze definitie dekt niet alle evenementen). 

M A special event is a one-off happening designed to meet
    specific needs at a given time.  (Met name in het kader
    van vrije tijd en toerisme).

M Een evenement is een speciale, tijd- en plaatsgebonden
    gebeurtenis, die door een initiatiefnemer (=individu,
    groep of organisatie) bewust is gepland, en die gericht is
    op een bepaalde doelgroep, om met een bewust gekozen
    vorm, een bepaald doel te realiseren. 
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Elke doelstelling vraagt zijn eigen vorm:
    Bij projecten, waarvan de basisvorm nog niet is bepaald
    (seminar, workshop, show, e.d.), is het van groot belang
    dat eerst de probleem- of vraagstelling wordt geformu-
    leerd. 

    Uit de vraagstelling vloeit een missie voort, die aangeeft
    wat de bedoeling van het project is en voor wie bedoeld. 

    Bijv.: het doel van het project is een oplossing te bieden
    aan de behoeften van ondernemers om met elkaar
    ervaringen en ideeën uit te wisselen. 
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Functie van het project:
    Uitgaande van een maatschappelijk bestaansrecht,
    kunnen culturele of vrijetijdsprojecten, zoals
    evenementen, verschillende functies vervullen, variërend
    van 100% commercieel tot 100% ideëel, o.a.:
    F verkoop: direct / contact
    F promotie: verkoopbevordering / naamsbekendheid
    F communicatie: commerciële boodschap / reclame
    F ontmoetingsplaats: relaties / klanten / potentials
    F educatie: seminars / workshops / trainingen
    F motivatie: incentives / kick-offs / campagnes
    F informatie: congres / lezingen / conferentie
    F consumptie: amusement / social / ontspanning
    F fondsenwerving: loterij / fancy fair
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Zij-effecten van evenementen:
    Naast een doelstelling hebben evenementen vaak ook
    een gewenst, en soms ongewenst effect (spin-off), bijv.
    een economische spin-off van een evenement voor de
    plaatselijke horeca, of een belangrijke toeristisch-
    recreatieve waarde, zoals:
    F uitbreiding van het traditionele toeristenseizoen
        (Oerâl festival Terschelling)
    F spreiding van de toeristisch vraag over een gebied
    F aanzuiging van bezoekers van buitenaf (Floriade, Sail
        Amsterdam)
    F creëren van een positief imago voor een bepaalde
        bestemming. 
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Publieks- en bedrijfsevenementen:
    Bedrijfsevenementen zijn gericht op het realiseren van
    een bedrijfsdoelstelling; publieksevenementen zijn
    gericht op meer algemene of ideële doelstellingen. 

    Omdat het bedrijfsleven evenementen, congressen,
    beurzen, e.d. steeds meer ziet als alternatief medium om
    te communiceren met doelgroepen en relaties, worden
    deze ook wel driedimensionele communicatiemedia
    genoemd. 
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Kenmerken publieks- en bedrijfsevenementen:    

F Bedrijfsevenementen:

    G bedrijfsbelang
    G veel invloed op wie er
        komt
    G in business-domein
    G komt voort uit
        behoefte of probleem
    G direct / indirect
        commercieel doel
    G budget beschikbaar 

F Publieksevenementen:

    G meer algemeen belang
    G weinig invloed op wie
        er komt
    G in vrijetijds-domein
    G komt voort uit idee,
        algemene behoefte 
    G vaak met een ideëel
        doel
    G financiering vaak
        hoofdprobleem
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Soorten (publieks- en bedrijfs-)evenementen:

    F Consumentenevenement: tussenvorm waarbij een
        bedrijf, bijv. samen met een omroep, een activiteit
        organiseert t.b.v. het algemene publiek als potentiële
        klanten. 

    F Beurzen / exposities: een min of meer statische
        presentatie, die objectgericht (bijv. kunst), concept-
        gericht (bijv. expositie in een cultuurhistorisch
        museum), of productgericht (bijv. vakantiebeurs, e.d.)
        kan zijn. 
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Soorten (publieks- en bedrijfs-)evenementen:      (vervolg)

    F Bijzondere vormen productgerichte beurzen en expo’s:
        G horizontale vakbeurs: gespecialiseerd aanbod voor
            een brede doelgroep (het Instrument) 
        G verticale vakbeurs: breed aanbod voor een
            gespecialiseerde doelgroep (Horecava)
        G publieksbeurs: gericht op algemeen publiek
            (vakantiebeurs, huishoudbeurs, Auto-Rai, Hiswa)
        G regionale beurzen (bedrijfscontactdagen, trade-
            marts, e.d.)  
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Soorten (publieks- en bedrijfs-)evenementen:      (vervolg)

    F Conferenties: waaronder congressen, workshops,
        seminars, symposia en thema- of contactdagen

    F Markten: (m.n. publieksevenementen), waaronder
        toeristisch markten, kaasmarkten, e.d.

    F Attracties: (publieksevenement), waaronder tijdelijke
        attracties als onderdeel van een manifestatie

    F Voorstellingen: (publieksevenement), zoals concerten,
        toneeluitvoeringen, e.d.
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Betrokken partijen bij evenementen:

    F Primaire betrokkenen: 
        - de aanbieder van content (bijv. een artiest of een
          toneelgroep) 
        - de afnemer: hoofddoelgroep (bijv. publiek of
          bedrijven) / subdoelgroep (bijv. kinderen die worden
          vermaakt middels ondersteunende deelprojecten) 
        - de locatiebeheerder, van bijv. museum of stadion
        - de opdrachtgever, bijv. directie of bestuur
        - de financier, bijv. sponsor of bank
        - de leveranciers, van diensten en producten
        - de feitelijke beheerders, zoals bewaking e.d.
        - indirect belanghebbenden, zoals buurtbewoners
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Evenementen-
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PROJECT MANAGEMENT

WAT IS EEN EVENEMENT?

M Wanneer evenementen projectmatig aanpakken:

    F Kenmerken die om projectmatige aanpak vragen: 
        - het heeft een definieerbaar begin en einde 
        - het is uniek, bevat nieuwe elementen 
        - het is eenmalig
        - het is resultaatgericht
        - het is multidisciplinair (met mensen van buiten de
          eigen organisatie
        - het is organisatorisch ingewikkeld
        - het is vanuit een centraal punt (leiding) te sturen
        - er is één opdrachtgever: intern (meestal directie) of
          extern
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WAT IS EEN EVENEMENT?

M Voor- en nadelen van projectmatig aanpak:

    F Voordelen: 
        - flexibiliteit i.p.v. routinematig en star 
        - slagvaardigheid 
        - doelgerichtheid i.p.v. improviserend en stuurloos
        - innoverend

    F Nadelen:
        - inefficiëntie door uitwerking en optuigen van nieuwe
           / speciale elementen
        - minder leereffecten binnen projectorganisaties
        - gerichte carrière-ontwikkeling is lastig te realiserend
        - werken in projecten is complex en relatief risicovol  


