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Evaluatie van een evenement 

 

Intern 

Evalueer na ieder evenement met de interne betrokkenen of alles vlot en vloeiend is 

verlopen in zowel de voorbereiding, uitvoering als afwikkeling. 

• Was de aanlooptijd, de voorbereidingstijd voldoende?  

• Was de samenstelling van het organiserende team goed? Welke kwaliteiten of 

vaardigheden werden eventueel nog gemist? 

• Was de interne samenwerking goed? 

• Correspondeerde het bestand van genodigden met de doelgroep en doelstelling van 

de bijeenkomst? 

• Was de input van de betrokken afdelingen voldoende en werd deze tijdig verstrekt? 

• Verliep het uitnodigingstraject goed?  

• Bespreek het draaiboek: was dit volledig en duidelijk? Waar zijn we 'fout' gegaan? 

Zouden we achteraf bepaalde punten anders in het draaiboek hebben opgenomen?  

Zo ja, verander dit dan, zodat een juiste versie in de dossiers achterblijft. Als dan bij 

een volgend evenement hetzelfde draaiboek er als leidraad en startpunt bij wordt 

gepakt, zal niet weer dezelfde fout worden gemaakt. 

• Hoe tevreden zijn jullie over de gekozen leveranciers? Zou je in de toekomst weer 

met deze leveranciers willen samenwerken of was de samenwerking niet voor 

herhaling vatbaar? Meld opmerkingen, zowel positief als negatief, in het dossier. 

• Wat vonden jullie zelf van het entertainment, de locatie, de catering et cetera.  

 

Het is raadzaam van alle bevindingen notitie te maken, zodat een volgend organisatieteam 

bepaalde zaken kan overnemen op basis van jullie ervaring.  

Extern 

Natuurlijk is ook externe evaluatie belangrijk om de mate van succes van het evenement te 

kunnen meten. Of en op welke wijze je het evenement wilt evalueren hangt af van een 

aantal factoren, zoals: 

• het repeterende karakter van het evenement. Wordt het evenement vaker 

georganiseerd in de toekomst dan is het zeker wenselijk om er achter te komen of en 
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in welke mate het evenement succesvol is geweest om verbetering voor de volgende 

keren te bewerkstelligen. 

• het type evenement: niet alle evenementen lenen zich voor een uitgebreide 

evaluatie: een informele bijeenkomst leent zich vaak minder voor het uitreiken van 

een officieel evaluatieformulier. 

• deelname gratis of tegen vergoeding: wanneer deelnemers hebben moeten betalen 

aan een evenement (bijvoorbeeld bij een congres) gaat dit gepaard met een bepaald 

verwachtingspatroon (prijs/kwaliteitverwachting). Het is in deze gevallen 

gebruikelijker om de mening van de deelnemers te vragen. 

 

Je kunt de evaluatie op verschillende manieren vorm geven. Bij de keuze tussen de 

mogelijkheden kun je je laten leiden door de hiervoor genoemde punten. Je kunt denken 

aan een schriftelijke enquête, mondelinge (telefonische) enquête of een peiling in een 

persoonlijk gesprek (door bijvoorbeeld de accountmanagers bij een bezoek aan de klant).  

Graadmeters 

Enkele graadmeters om te bepalen of het evenement een succes was: 

• lees de omschrijving van de doelstelling terug 

• matchen de resultaten met de kwantificering van de doelstelling? 

• hoe was de daadwerkelijke opkomst ten opzichte van de verwachting? 

• de uitslag van de enquête of mondelinge navraag onder de gasten achteraf 

• de mate waarin en wijze waarop er in de media aandacht is voor het evenement 

(indien van toepassing) 

• de sfeer tijdens het evenement en de mate waarin alles vlot en vloeiend verliep 

• je eigen gevoel 


