
Checklist Bijeenkomst Organiseren
1 Waarom, voor en met wie?

2 Budget (kosten/baten)

3 Programmering

4 Locatie

5 Communicatie

Niet vergeten/bijzonderheden

Doel:
- waarom en voor wie organiseer je de bijeenkomst?
- waarmee ben je na afloop tevreden?

Partners:
- wie is opdrachtgever?
- wie denken/beslissen mee over het programma?
- kun/wil je dit zelf organiseren of samen met anderen?

Weet wat je budgetruimte is en houd dat scherp:
- vooraf vastleggen financiële afspraken met degene die daar over gaat, let op BTW
- kostendekkend | budget om te besteden | winst maken?
- waar moeten facturen ingediend/wat moet op facturen vermeld?
- eigen bijdrage deelnemers: hoe/wanneer betalen?
- overzicht in excel bijhouden als dat nodig is

Inhoud:
- (hoofd)spreker(s)/artiesten + kern van waar het over gaat
- aanvullend programma en/of entertainment + kern waar het over gaat
- dagvoorzitter/moderator/gastheer of -vrouw

LET OP: genoeg tijd voor geen programma: mensen houden van informeel bijpraten

Vorm (combinatie van):
- online of fysiek
- optredens, voordrachten, workshops/interactief, spel, gesprekstafels, ...
- crew nodig hierbij? Zoals entree, begeleiding workshops, catering, communicatie?

Praktisch nodig van sprekers/checken:
- wat hebben zij nodig aan voorzieningen en inrichting (zie ook locatie)
- korte beschrijving inhoud + evt. beeldmateriaal (t.b.v. communicatie)

Inrichting en faciliteiten
- ruimtes (aantal personen), tafels, stoelen, sanitair
- toegankelijkheid (inclusiviteit)
- wifi, beamer/scherm, stroom, microfoon/geluid, licht, flapover + stiften
- catering, afspraken over wat wanneer, evt. gebruik muntjes, bemensing. Let op: aparte 
afspraken over catering crew nodig?
- sfeer/aankleding en inrichting/bemensing entree: warm welkom is altijd passend!

Parkeren, bereikbaarheid, overige
- Genoeg parkeerplaatsen, bereikbaarheid OV, routebeschrijving nodig?
- Vergunning nodig (evenement/parkeren)?
- EHBO, beveiliging, parkeerhulp nodig?

Wat wanneer aan/met wie communiceren?
- persbericht, uitnodiging/vooraankondiging, sociale media, programmaboekje en/of over-
zicht, posters, website, ludieke actie
- tussentijdse afstemming opdrachtgever/bestuur/collega...
- praktische informatie tijdens de bijeenkomst voor sprekers, deelnemers, crew zoals draai-
boek en programma-overzicht

Zoals: presentjes sprekers/crew, technische hulpmiddelen testen en klaarzetten, deelnemers-
lijst op volgorde achternaam, badges/polsbandjes, programmaboekjes, vlaggen, banners, 
bordjes parkeren/entree, muziek in pauze.

Een algemeen draaiboek is niet te maken, maar deze checklist helpt je hopelijk wel om je bijeenkomst goed voor te bereiden


