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Evenement organiseren: uitbesteden of zelf doen? 
 
• Het wel of niet uitbesteden van de organisatie van een evenement heeft te maken met 

de omvang en complexiteit van het evenement. Omvang en complexiteit zijn nauw 
met elkaar verbonden.  

• Als er erg veel gasten (meer dan 250) komen zal de organisatie complexer zijn dan 
wanneer je met een kleine afdeling iets organiseert. Dan is deskundigheid een 
vereiste.  

• Groot en complex betekent tevens tijdrovend. De tijd is ook een reden om de 
organisatie uit te besteden.  

• Ook jouw tijd is kostbaar. Tenzij je alles in je vrije tijd organiseert, zou je eigenlijk je 
uurloon af moeten zetten tegen het uurtarief van een externe organisator.  

• Daarnaast mogen je normale werkzaamheden natuurlijk niet lijden onder de 
organisatie van het evenement.  

• Als je een evenement uitbesteedt loopt de continuïteit geen gevaar.  
• Veel organisatoren besteden de organisatie van een evenement uit omdat ze zelf geen 

creatieve of originele ideeën hebben. Vooral als er ieder jaar weer iets nieuws moet 
worden bedacht, is aanvullende creativiteit of een frisse kijk een reden om een externe 
organisator aan te trekken.  

• Het komt ook nog wel eens voor dat de organisatie om tactische redenen wordt 
uitbesteed. (Mocht het feest achteraf tegenvallen, dan kan niemand intern daar de 
schuld van krijgen.) 

• Een ander argument voor bedrijven om de organisatie uit te besteden is om daarmee het 
speciale karakter van het feest aan te geven.  

 
Kortom, de keuze tussen zelf doen en laten doen heeft te maken met factoren als: 
- beschikbare tijd, 
- kennis, kunde en ervaring, 
- behoeft aan creativiteit/een frisse kijk door anderen, 
- organisatorische of financiële risico�s en 
- bedrijfscultuur. 
 
Tip: Je hoeft niet de hele organisatie uit handen te geven. Je kunt ook een gedeelte 
uitbesteden, bijvoorbeeld alleen het entertainment. 
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