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1
Herken jij dit in de  
aanloop naar je event?

 ✓ Je weet niet waar je moet beginnen
 ✓ Je maakt langere dagen dan je zou willen, door alles wat 

erbij komt kijken
 ✓ Je hebt te weinig tijd voor je partner en kinderen
 ✓ Je hebt te weinig vrije tijd
 ✓ Je hebt moeite om je te focussen op de training
 ✓ Het is zo druk in je hoofd
 ✓ Je weet niet hoe je structuur aan moet brengen in de orga-

nisatie
 ✓ Blijft de conversie weer zo laag
 ✓ Je hebt te weinig tijd om je voor te bereiden op de content, 

omdat je het te druk hebt met het praktische stuk
 ✓ De organisatie van het event groeit je boven het hoofd
 ✓ Je hebt er helemaal geen zin meer in om trainingen te 

geven en overweegt soms om te stoppen
 ✓ Je maakt je zorgen of het allemaal goed gaat tijdens het 

event
 ✓ Je vraagt je af of je wel aan alles hebt gedacht

Heb je meerdere vragen met JA beantwoordt?
Lees dan snel verder, want wij kunnen jou helpen!
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2 En nu dan??

Je hebt meerdere vragen met JA beantwoordt en misschien 
denk je: ‘Fijn’ dat jullie de vinger op de zere plek hebben gelegd 
dames, en nu dan?

Wij weten als geen ander hoe het is om van een event een 
‘Wow Experience’ te maken.

Samen zorgen wij ervoor dat onze opdrachtgevers alle voor-
gaande vragen met NEE beantwoorden! Dat wil jij toch ook??

Hoe wij dit doen willen we graag met jou delen, zodat ook jij 
een succesvol event kan neerzetten! Dus lees snel verder 
welke missers je absoluut NIET wil maken.
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Misser 1 
Je denkt: als ze maar 
een badge hebben.
Ben je zelf wel eens naar een event geweest waar je een sticker 
met je naam op je overhemd of jurk geplakt kreeg? 
Of zo eentje van plastic met een veiligheidsspeld aan de ach-
terkant die een gaatje in je mooie blouse maakte?

Zeg nou eerlijk, daar werd je toch niet vrolijk van?

De registratie is het eerste waar de deelnemers mee te maken 
krijgen, dus het is heel belangrijk dat dit goed geregeld is.
Hier maak je al een ‘binding’ met jouw potentiële klanten!
En een mooie badge met hun naam en de naam van de training 
daar duidelijk op geprint (NIET geschreven) is een eerste vereiste.

Je zit niet te hannessen met stickers die halverwege de ochtend 
al los laten of met het feit dat de deelnemers de badge in hun 
tas doen, omdat ze deze niet op hun kleding willen spelden.

Je wil graag een professionele indruk maken, en dat begint al 
voor aanvang van de training.
Bij de registratie maak je al een ‘binding’ met jouw potentiële 
klanten, die straks wellicht een vervolgtraining gaan kopen!
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5 Want weet je:
Je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk!!
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Misser 2 
Je laat de setup van de 
zaal aan de locatie over.
De locatie heeft (hoe goed bedoeld ook) geen idee wat jij wil 
bereiken met jouw training.

Staat er in de zaal alleen datgene wat de training ondersteunt?
Ze komen voor jou en willen graag weten wat voor waardevols 
je te bieden hebt en niet voor de exotische planten en schilde-
rijen van Herman Brood aan de muur. Dat brengt alleen maar 
afleiding en onrust. 
Je wil graag dat ze zich volledig op jou kunnen concentreren, 
zodat zij de volgende stap zetten.

Het is dan ook van essentieel belang dat de zaal netjes is en 
rust en balans uitstraalt.
De opstelling van de stoelen en de locatie van de AV spelen 
hierbij een grote rol.
Evenals de afwezigheid van een klok of het uitzetten van een 
in de ruimte vaststaande koelkast.
Eigenlijk mogen de deelnemers niets merken van de organisatie.
Voor hen dient het er gewoon goed verzorgd uit te zien en 
vertrouwd aan te voelen.
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7 Hierdoor kan de deelnemer het maximale uit de training halen 
en voelt hij/zij zich veilig bij jou. Onzichtbaar geef je het sein 
af dat je weet wat belangrijk is en waar je voor staat.

Alles klopt in de zaal … hierdoor is de deelnemer eerder 
geneigd je te vertrouwen en een vervolgstap te zetten. 
Je hebt dus een betere conversie!
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Misser 3 
Je hebt beeld en geluid 
in eigen beheer.
Het lijkt zo aantrekkelijk: dit is iets waar je makkelijk op kunt 
besparen denk je. 
Eén van je vrienden kan de muziek wel aan en uit zetten.
Je koopt een microfoon bij zo’n megastore en klaar is Kees. 
Toch??

Niets is minder waar!

Deze ‘kostenbesparing’ kan een hoop narigheid veroorzaken.
Je hebt geen idee welke apparatuur je nodig hebt ten opzichte 
van de grootte van de zaal en het aantal deelnemers. Wat is de 
beste plaats om het neer te zetten? Hoe werkt het met al die 
snoeren en kabels?

Tevens wordt het team opgezadeld met mogelijke problemen 
waar ze geen raad mee weten.
Zij kunnen jou dus niet voor de volle 100% ondersteunen.

Door het beeld en geluid uit te besteden aan een expert zorg 
je ervoor dat je een oplossing op maat in huis haalt. En als er 
dan ook nog eens een technicus aanwezig is gedurende de dag, 
dan weet je zeker dat dit in goede handen is.
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9 Jij krijgt dan exact wat nodig is. Voor jou, voor de training, 
voor de ruimte, en niet te vergeten voor de deelnemers. Met 
de juiste kwaliteit.

Het is heel frustrerend als de deelnemers jou niet verstaan, 
als er ruis in het geluid zit, als de microfoon te laat wordt 
aangezet, of als de muziek van slechte kwaliteit is. En jij staat 
je maar te verbijten op het podium, want je hebt dit niet in de 
hand. Het feit dat jij dit niet serieus neemt heeft zijn weerslag 
op de deelnemers. Ze raken hierdoor geïrriteerd en halen min-
der uit je training. 
Hoe waardevol jouw verhaal ook is, als dit soort zaken spelen 
tijdens de training dan is DIT hetgeen de deelnemers onthou-
den. Het doet afbreuk aan jouw expert positie.
Je komt minder geloofwaardig over, wat weer tot gevolg 
heeft…. je voelt hem al aankomen…. een lagere conversie!
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Misser 4 
Je hebt geen team en 
wil alles zelf doen.
Tijdens de voorbereiding van je event wil je je focussen op het 
in contact komen met je doelgroep en het creëren en oefenen 
van jouw presentatie.
Gedurende de training wil je er zijn voor de deelnemers.

Waar haal je de tijd vandaan om alles zelf te organiseren?

Dit gaat altijd ten koste van IETS: je nachtrust; je voorberei-
ding op wat je wil vertellen;
de quality time met je partner en kinderen … (to name a few!).

En wat doe je als iets mis dreigt te gaan tijdens de training?
Je kunt niet van het podium afstappen en zelf even de boel 
gaan regelen.

Een team is er ter ondersteuning van jou en je boodschap.
Voor jou betekent dit veel rust en ontspanning. Alles wordt 
voor je geregeld, je hoeft nergens aan te denken (is dit wel 
gedaan? Ben ik dat niet vergeten?)
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11 Jouw team zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt en de deel-
nemers ervaren het als fantastisch dat alles gaat zonder dat zij 
er erg in hebben.

Jij wilt toch serieus genomen worden door de deelnemers?
Dat kan alleen door relaxed op het podium te staan, wetende 
dat alles onder controle is.



Een Zorgeloos Event
Anja Gielen & Ingrid Verbeek | www.wowexperience.nl

12
Misser 5 
Je werkt niet met een 
draaiboek of uitge
schre  ven tijdsplanning.
Het draaiboek (of “log” in vaktermen) is een essentieel docu-
ment voor alle betrokkenen.
Zowel voor de trainer, het team, als ook voor de locatie.
Het geeft duidelijkheid, structuur en houvast gedurende de dag.

Hoe ziet zo’n log er uit?
Het is een schematische weergave van het programma van de 
training en bestaat uit een aantal onderdelen. 
Zo heb je een kolom met de starttijd van een onderwerp, de naam 
van de sessie en eventuele bijzonderheden tijdens een sessie.
Bij bijzonderheden kun je denken aan bijvoorbeeld formulieren 
uitdelen, in groepjes gaan zitten, welke muziek laat je horen.
Tevens geef je in het log de pauzes aan met de geplande tijden.
Je kunt hiermee bijhouden of je uitloopt of juist perfect op 
schema bent en hiermee dus de efficiëntie van de training 
verhogen.
Het is ook een prima evaluatietool voor jouw volgende training.

Voordelen voor het team zijn o.a. dat ze weten wanneer ze 
klaar moeten staan met de microfoons; wanneer er formu-
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13 lieren uitgedeeld moeten worden; of de locatie op de hoogte 
gebracht moet worden van eventuele uitloop.

Met een goed log is iedereen op de juiste tijd op de juiste 
plaats en wordt er zo min mogelijk aan het toeval overgelaten.
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Misser 6 
Er wordt zoveel mogelijk 
informatie gegeven  
tijdens de introductie.
Allereerst: Laat de introductie aan iemand anders over!

Als jij het podium opkomt dan willen de deelnemers jou ver-
welkomen.
Daar krijgen ze de kans niet voor als je gelijk van wal steekt 
met de praktische zaken.
Dus gun jezelf en jouw deelnemers dat momentje!
Het is juist supergaaf om het eerste applaus in ontvangst te 
nemen.

Tevens laat je hiermee zien dat jij je niet bezig houdt met de 
organisatie maar met de training. Ieder zijn vak, zeg maar!

Dus voor degene die jou gaat aankondigen:

Een goede introductie bestaat uit 3 onderdelen

• een 2-tal vragen om de aandacht van de deelnemers te pakken
• de praktische zaken rondom de training 
• aankondigen van de hoofdtrainer
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Met name als het gaat over de praktische zaken kan men nog-
al eens over de top gaan.
Vertel alleen wat strikt noodzakelijk is! 
Vraag ze hun gsm uit te zetten, zodat dit niet stoort tijdens 
de training.
Maak ze enigszins wegwijs in de locatie (waar worden de pauzes 
gehouden, waar kunnen ze de toiletten vinden)
Ze hoeven niet van alle ins- en outs op de hoogte te zijn. Dat 
schept alleen maar verwarring.
Stel de details uit tot het moment waarop ze relevant zijn.

Vertel ze vooral NIET wat de tijden zijn van de pauzes!
Mocht de trainer uitlopen dan gaan ze op hun horloge kijken 
en raken geïrriteerd.

En het aankondigen van de trainer: Dat mag zeer zeker heel 
enthousiast!
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Misser 7 
Je laat “gezellig” de 
gordijnen open in de 
zaal.
De gordijnen wil je tijdens de training dicht hebben. Punt.
Deelnemers raken snel afgeleid door het warme zonnetje, 
auto’s die voorbij komen rijden, noem maar op. De focus wordt 
dan naar buiten gelegd en men is niet meer bij jouw verhaal.
Dat wil je niet!

Zorg voor zo min mogelijk afleiding tijdens de training. Je wilt 
de energie binnen houden.
Ook deuren naar de gang waarin glas zit dienen vermeden te 
worden.
Je wil graag een veilige omgeving creëren en dat bereik je niet 
als je mensen op de gang heen en weer ziet lopen.

Tijdens de pauzes kunnen de gordijnen en eventueel de ramen 
open gedaan worden om er even lekker de frisse wind door-
heen te laten waaien. 
Maar nog voordat de pauze weer voorbij is gaan ze weer dicht 
om iedereen weer in het hier en nu van de training te laten zijn.
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En dan nu … Tijd voor 
actie!
Heb je na het lezen van de informatie zoiets van: YES, dat wil 
ik ook?
Als je deze tips gaat toepassen dan weten we zeker dat je veel 
relaxter op het podium zult staan met als gevolg dat de resul
taten ook positief veranderen! 

Maar …
Wil jij je alleen richten op JOUW expertise en niet die van ons?

Heb je hier hulp bij nodig?

Dan kan je nu het volgende doen:

Meld je aan voor onze GRATIS Wow sessie.

Na deze sessie ga je met waardevolle informatie naar huis en 
heb je helder wat wij voor jou kunnen betekenen m.b.t. het 
organiseren van jouw event.

Het is aan jou om te bepalen of je een Wow event wil neer-
zetten.
Dat lukt alleen als jij er écht voor wil gaan en bereid bent 
hierin te investeren.
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18 Gaan we samen van Jouw event een Wow event maken??

Neem dan NU actie en meld je aan voor onze Wow sessie!

We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Anja en Ingrid

http://www.wowexperience.nl/wow-sessie
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