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Opdracht 6 
P2-K1-W1 Overlegt met opdrachtgever 

P2-K1-W3 Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen 

P2-K1-W4 Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en de installatie 

van materialen 

P2-K1-W5 Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen 

P2-K1-W7 Coördineert de veiligheid van locaties 

Situatie 
W1  
De medewerker evenementenorganisatie stelt de opdrachtgever (zo nodig in het Engels of een tweede mo-
derne vreemde taal) vragen over een te organiseren evenement om alle noodzakelijke informatie boven tafel 
te krijgen. Hij luistert naar de wensen en ideeën van de opdrachtgever, vat samen wat er gezegd wordt en laat 
onduidelijkheden verhelderen. Hij probeert de opdrachtgever te overtuigen van de deskundigheid van de orga-
nisatie door op ervaringen, successen en referenten bij andere organisaties te wijzen. Hij legt de opdrachtgever 
keuzes voor en formuleert mogelijke afspraken. 

W3  
De medewerker evenementenorganisatie plant alle vervoer in. Hij organiseert de mensen en middelen om per-
sonen en materialen te laten vervoeren en probeert de vervoerskosten waar mogelijk te reduceren. Om het 
vervoer goed te regelen voert hij regelmatig overleg met anderen (zo nodig in het Engels of een tweede mo-
derne vreemde taal), vraagt, indien nodig, advies of informatie aan collega's over de kwaliteit van dienstverle-
ners, vraagt naar praktische wensen en ideeën, bespreekt consequenties en zorgt ervoor dat anderen goed ge-
informeerd zijn over de vervoerswensen en -eisen. Hij maakt een keuze uit de bestaande/beschikbare materia-
len en legt de gemaakte afspraken vast in het draaiboek. Hij bewaakt de voortgang van de activiteiten en de 
naleving van de veiligheidsvoorschriften door de eigen medewerkers. 

W4  
De medewerker evenementenorganisatie laat ruimten inrichten en materialen (zoals audiovisuele apparatuur, 
decor, inrichting, bewegwijzering etc.) installeren. Hij pleegt hiervoor intern overleg, vraagt (indien nodig) ad-
vies of informatie over de kwaliteit van dienstverleners, informeert derden (zo nodig in het Engels of een 
tweede moderne vreemde taal), maakt een planning en legt de afspraken vast in het draaiboek. 

Hij controleert of volgens het draaiboek gewerkt wordt en bij eventuele knelpunten draagt hij oplossingen aan 
die passen binnen het budget. Hij let op de naleving van de veiligheidsvoorschriften door de eigen medewer-
kers en grijpt zo nodig in. 

W5  
De medewerker evenementenorganisatie organiseert op basis van het plan van aanpak de dagelijkse voorzie-
ningen voor bezoekers, toeleveranciers en onderaannemers. Hij vraagt, indien nodig, advies of informatie aan 
derden over de kwaliteit van dienstverleners. Hij maakt de wensen/eisen van de opdrachtgever (zo nodig in het 
Engels of een tweede moderne vreemde taal) kenbaar aan cateringbedrijven, beoordeelt het aanbod van de 
bedrijven en adviseert zijn leidinggevende of de opdrachtgever over de keuze. Na goedkeuring maakt hij af-
spraken met het gekozen bedrijf en legt hij de afspraken vast in correspondentie en in het draaiboek. Tevens 
informeert hij degenen die de bezoekers, toeleveranciers en onderaannemers ontvangen over de wijze waarop 
dit moet gebeuren. 
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W 7  
De medewerker evenementenorganisatie toetst de volledigheid en actualiteit van het veiligheids- en ontrui-
mingsplan, overlegt met zijn leidinggevende over de actualiseringsnoodzaak ervan, doet zo nodig voorstellen 
en wijst op belangrijke aandachtspunten in het kader van arbeidsveiligheid van de medewerkers. Ook assisteert 
hij zo nodig bij het inhuren van een beveiligingsorganisatie. Hij legt de beveiligingsorganisaties uit wat de opzet 
van het evenement is, wie er zoal komen en laat de locatie van te voren zien. Zo nodig vergelijkt hij offertes 
wat betreft kosten en voorwaarden, vraagt zo nodig naar onderbouwingen en legt zijn bevindingen voor aan 
zijn leidinggevende zodat deze een keuze kan maken. Hij legt de afspraken die gemaakt worden vast in corres-
pondentie en in het draaiboek.  

Resultaat 
W1 
- Alle noodzakelijke informatie is tijdens het gesprek boven tafel gekomen.

- Voorgelegde afspraken passen in principe binnen de mogelijkheden van de organisatie.

W3 
- Materialen en personen zijn op de juiste wijze en tegen zo laag mogelijke kosten vervoerd en zijn op tijd op

de juiste plek.

- Het draaiboek is aangevuld met de gemaakte vervoersafspraken.

- Een geactualiseerd draaiboek.

W4 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd.

- Een geactualiseerd draaiboek.

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische

- oplossingsvoorstellen gedaan.

W5 
- Geschikte dienstverleners/cateringbedrijven zijn in kaart gebracht.

- Met het gekozen cateringbedrijf zijn tijdig duidelijke afspraken gemaakt.

- Een geactualiseerd draaiboek.

W7 
- De actualiteit van het veiligheids- en ontruimingsplan en de arbeidsveiligheid van de medewerkers is be-

sproken met de leidinggevende.

- De leidinggevende is zo nodig geïnformeerd over het aanbod en de geschiktheid van beveiligingsorganisa-

ties.

- Een geactualiseerd draaiboek.
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Gedrag 
W1 
- Presenteert de eigen organisatie op een duidelijke, enthousiaste en deskundige wijze.

- Legt de opdrachtgever helder geformuleerde keuzes voor die passen binnen de mogelijkheden van de ei-

gen organisatie.

W3 
- Materialen en personen zijn op de juiste wijze en tegen zo laag mogelijke kosten vervoerd en zijn op tijd op

de juiste plek.

- Het draaiboek is aangevuld met de gemaakte vervoersafspraken.

- Een geactualiseerd draaiboek.

W4 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd.

- Een geactualiseerd draaiboek.

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan.

W5 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd.

- Een geactualiseerd draaiboek.

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan.

W7 
- Ruimten en materialen zijn op tijd, veilig en correct ingericht/geïnstalleerd.

- Een geactualiseerd draaiboek.

- Problemen zijn zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten opgelost of er zijn realistische oplos-

singsvoorstellen gedaan.
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Uitvoering (examenopdracht) 
Maak een Evenementenprojectplan voor je evenement en gebruik hiervoor het volgende format: 
- Voorblad
- Inleiding
- Marketing/Communicatie
- Productie

o Sfeerschets
o Tijdslijn van voorbereiding en programma van evenement zelf
o Locatie
o Personeel
o Catering
o Entertainment
o Licht/geluid
o Logistiek/vervoer
o Veiligheid
o Divers

- Begroting met kosten en opbrengsten (incl. verklaring)

De hoofdstukken van dit format moeten antwoord kunnen geven op de volgende vragen: 

• De algemene opzet van het evenement;

• De doelen die je met dit evenement wilt bereiken;

• De tijdsplanning die je voor de organisatie van dit evenement gaat aanhouden;

• Alle werkzaamheden in de voorbereiding met planning en taakverdeling;

• Hoe je professionals in dit programma kunt inzetten;

• Hoe je de beveiliging regelt;

• Hoe je de interne communicatie regelt, binnen welke onderlinge afspraken je werkt;

• Hoe je promotie en publiciteit gaat regelen;

• Of je vergunningen je nodig hebt, en hoe je die aanvraagt;

• Een materialenlijst;

• Afspraken over het budget of een begroting;

• Hoe en wanneer je dit programma met de collega’s en de opdrachtgever gaat evalueren;

• Voer de voorbereiding van je evenement uit volgens je werkplan. Stel dit projectplan bij indien nodig;

• Regel alle materialen, personeel, vervoer en beveiliging.
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