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Opdracht 8 P2-K1-W8 Coördineert en bewaakt de voortgang tijdens het evenement en 

evalueert het evenement 

Situatie 
De medewerker evenementenorganisatie ontvangt en begeleidt sprekers, artiesten en bezoekers. Hij instrueert 
(ingehuurde) medewerkers en controleert aan de hand van het draaiboek of er gebeurt wat er moet gebeuren 
en grijpt zo nodig in. Hij fungeert als aanspreekpunt (contactpersoon) voor opdrachtgever, personeel, vrijwil-
ligers, toeleveranciers, onderaannemers en leidinggevende, meldt hen belangrijke incidenten, stemt bevindin-
gen met hen af en raadpleegt hen of staat hen bij in geval van twijfel. Tot slot evalueert hij het verloop van het 
evenement en rapporteert hierover aan de leidinggevende.  

Resultaat 
- Medewerkers zijn geïnformeerd over hun taken en over aandachtspunten in het kader van de arbeidsvei-

ligheid.

- Praktische problemen tijdens het evenement zijn opgelost.

- De logistieke kant van het evenement is geëvalueerd en de bevindingen zijn samengevat in een evalua-

tierapport.

Gedrag 
- Instrueert tijdig en op heldere wijze personeel, vrijwilligers, toeleveranciers en onderaannemers.

- Controleert systematisch of er volgens het draaiboek wordt gewerkt en grijpt tijdig in als iets niet goed

gaat.

- Evalueert zorgvuldig de logistieke kant van het evenement en maakt tijdig en conform de richtlijnen een

goed verzorgd evaluatierapport.

- Werkt conform de procedures, richtlijnen, veiligheidsvoorschriften en het beveiligingsplan en wijst an-

deren zo nodig op het belang van naleving hiervan.
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Uitvoering (examenopdracht) 
A. Maak een evaluatieverslag van jouw evenement aan de hand van het volgende evaluatieverslagfor-

mat:
- Voorblad (event titel, datum event, jouw naam, naam praktijkbeoordelaar datum verslag)

- Inhoud

- Inleiding

- Interne Evaluatie

o Evaluatie van het groepsproces productie  aan de hand van de vergaderverslagen.

o Evaluatie individueel, wat was jouw aandeel in de productie?

o Evaluatie van de dag aan de hand van het productieprogramma/draaiboek. Wat is er fout/goed

gegaan?

o Evaluatie van de Marketinguitingen en Communicatieacties tijdens en net na het evenement.

o Evaluatie van de  directe begeleiding tijdens de voorbereiding/de productie en afwikkeling van

het evenement.

- Externe Evaluatie

o Met leveranciers

o Met de locatie

o Met gasten

- Harde feiten

o Aantal gasten, omzet, publiciteit, bedankmails etc.

- Financieel

o Eindafrekening evenement incl. verklaring van de cijfers.

- Conclusie

B. Voeg bewijzen van de uitvoering toe zoals foto’s, filmpjes etc.
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