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Locatiekeuze 

 

Is een locatie geschikt is voor jouw evenement?  

Bereikbaarheid 

• Hoe is de ligging van de locatie t.o.v. de herkomst van de gasten? 

• Hoe filegevoelig is de af te leggen route? 

• Is er voldoende parkeerruimte beschikbaar en is deze gratis? 

• Is de locatie goed bereikbaar met het openbaar vervoer?  

• Is de bewegwijzering voor iedereen duidelijk?  

• Vinden er gelijktijdig andere evenementen plaats op de locatie? 

• Heb je te maken met reguliere dagbezoekers? (musea, attractieparken) 

Voorzieningen 

• Sluit het niveau en de uitstraling van de locatie aan bij het evenement? 

• Zijn er aparte ruimtes of mogelijkheden voor ontspanning?  

• Zijn er invalidenvoorzieningen? 

• Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen? 

• Zijn er mogelijkheden om te overnachten? 

• Wordt er catering ter plekke verzorgd? 

• Ben je vrij in het kiezen van een cateraar? 

• Zijn er voldoende (kracht-)stroom- en watervoorzieningen? 

Zaal 

• Is de zaal vlak of hellend? 

• Is bij een vlakke zaal een podium nodig zodat de achterste rijen de sprekers kunnen 

zien? 

• Is er voldoende ruimte voor het podium?  

• Zijn de ruimtes groot genoeg voor de gewenste opstelling? 

• Zijn er aparte ruimtes voor eventuele subsessies? 

• Zijn er aparte ruimtes beschikbaar als werkruimte voor de catering? 

• Is er een kleedruimte beschikbaar? 

• Is de klimaatregeling afzonderlijk van andere ruimtes te regelen? 

• Hoe is de akoestiek van de zaal? 
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• Kan de zaal worden verduisterd? Dit kan handig zijn als er veel licht naar binnenkomt 

van buitenaf. 

• Heb je hinder van pilaren of andere obstakels in de ruimte?  

• Is het mogelijk om een aparte ingang voor laatkomers open te houden?  

• Is de ruimte makkelijk te beveiligen? 

• Is de locatie, indien gewenst, de dag(en) van tevoren of na het evenement 

beschikbaar voor opbouw- cq. demontagewerkzaamheden? 

Inrichting 

• Past de uitstraling van de inrichting bij de beoogde sfeer? 

• Zijn de stoelen comfortabel genoeg voor een eventuele lange zit? 

• Zijn er schrijftafels, dinertafels of statafels nodig?  

• Kun je gebruik maken van een receptie of secretariaat? 

• Is er voldoende ruimte voor de inschrijfbalie? Is een snelle doorloop mogelijk? 

• Is er voldoende garderobe en kan deze desgewenst worden bewaakt? 

• Kunnen goederen die je meebrengt door de deuren en liften? 

• Zijn er mogelijkheden om het bedrijf te profileren? 

• Plaats geen asbakken in de zaal waar de vergadering plaatsvindt. Niet iedereen stelt 

het op prijs als er wordt gerookt tijdens de bijeenkomst.  

Techische voorzieningen 

• Is er apparatuur voor audiovisuele presentaties aanwezig?  

• Kunnen diaprojecties en videobeelden over het hoofd of via doorzichtprojectie 

worden geprojecteerd? 

• Is de aanwezige geluidsinstallatie geschikt voor gesproken woord? 

• Is een tolkeninstallatie aanwezig? 

• Zijn er technische voorzieningen: fax, kopieermachine, computers (met modem)? 

• Zijn er voldoende telefoonaansluitingen en stopcontacten aanwezig? 

• Zijn er medewerkers aanwezig wanneer zich technische problemen voordoen? 

• Is er goede verlichting aanwezig? Is er dimmogelijkheid?  

Tips 

• Neem altijd zo vroeg mogelijk een optie op de locatie(s) van je keuze. 

• Bevestig alle afspraken schriftelijk. 
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• Probeer de zaken met één contactpersoon te regelen. Door wisseling van personen 

kunnen gemaakte afspraken verloren gaan en misverstanden snel ontstaan. 

• Ga naar de locatie toe om te kijken. Bekijk de ruimten waar alles gaat plaatsvinden. 

• Zorg dat je zelf op tijd bent om alles te checken. Loop met je 

aanspreekpunt/contactpersoon het hele programma na (van binnenkomen tot 

weggaan). Is alles geregeld zoals je hebt afgesproken (zaalopstelling, AV-apparatuur, 

catering)?  

• Het is raadzaam een overzichtslijstje met telefoonnummers, op dat moment 

bereikbaar (!), van alle betrokken partijen/leveranciers/locaties etc. alsook 

calamiteitennummers van EHBO/artsen/ziekenhuis, brandweer, politie, 

vervoersdiensten e.d. bij het draaiboek op te nemen, zodat snelle actie en 

communicatie goed mogelijk is. 

 

Praktische ondersteuning bij het organiseren van evenementen: Het adviesboek 

Evenementen Support, te bestellen in de shop op www.ManagementSupport.nl 


