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De 10 Event Trends 
voor 2017

Trends en ontwikkelingen. De woorden zijn wellicht uitgemolken, maar toch biedt het houvast 

voor de directe toekomst. Zeker in de eventbranche, want om ons heen verandert veel en 

ontwikkelt alles zich enorm snel. Juist voor die houvast komt EventBranche Magazine zo op de 

rand van 2017 met de 10 trends en ontwikkelingen die volgend jaar onze branche richting zullen 

geven. De trends zijn samengesteld aan de hand van vele tientallen interviews, uitkomsten uit 

onderzoeken en bezoeken aan diverse events waar gesproken werd over de toekomst van ons 

vak. Met gepaste trots, hier zijn ze: de 10 ontwikkelingen en trends met de meeste invloed op 

het event in 2017.

Virtual reality: 
de doorbraak
Halverwege dit jaar had slechts 1 op de 10 Nederlanders een 
VR-bril, maar let op, want alle merken zetten vol in op Virtual 
Reality (brillen). 2017 wordt dan ook het jaar dat de VR-bril in 
no time gemeengoed zal worden. Ook op evenementen. En 
dat is logisch want Virtual Reality geeft een experience die 
direct tot de hersenen doordringt en waar voor organisatoren 
de mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn.

Uitdaging: integreer virtual reality met de live belevenis

Voorbeeld: winnaar van European Best Event Awards 
Samsung Lifechanger, zie pagina 35. 

Safety first…
second & third
Hier mag niemand meer voor weglopen: we leven al 
geruime tijd in een land met een substantiële dreiging 
van terreur en hoe vervelend ook bedrijven, merken en 
events zijn targets. Dat gaan we steeds meer terugzien in 
de beveiligingsorganisatie rondom evenementen. Risico-
analyse, kiezen voor de juiste weerstand, dreigingsanalyse 
en tot slot de zichtbare maatregelen…Veiligheid boven-
aan de checklist.

Uitdaging: de uitdaging is dubbel, want zonder over te 
reageren moeten de noodzakelijke maatregelen genomen 
worden, zonder dat het de gastvrijheid en de beleving in de 
weg zit.

TIP: bestel de white paper Terreurdreiging en Events door 
een mail te sturen naar sjoerd@eventbranche.nl ovv white 
paper terreur.  

Sprekers? Experts!
Vooropgesteld: er blijft altijd ruimte voor goede sprekers, 

prachtige speeches of bekende personen die hun ervaringen 
delen, maar 2017 wordt het jaar van de expert als spreker. Vol 
interactie, met goede dagvoorzitters en interviewers grijpen 
de experts het podium, ook al zijn ze minder vaardig in hun 

spreekvaardigheden. De opdrachtgever wil inhoud overbren-
gen, de expert kan dat bieden.

Uitdaging: hoe krijgen we nerd, wetenschappers en andere 
experts over de drempel die het podium voor hen is?

Voorbeeld: dat de expertrevolutie op sprekersgebied al 
begonnen is, valt terug te lezen op EventBranche.nl, zoek met 

zoekterm ‘Promovendis’.

De hoofdrol in de 
marcom-mix

Ja hallo! Mocht het nog niet doorgedrongen zijn: hoe de 
marketing- en communicatiemix van een bedrijf of instantie 
er ook uitziet eventmarketing en live communicatie hebben 

daarbinnen de grootste impact en dus zijn we de hoofdrol en 
het belangrijkste touchpoint binnen die mix, het traject en de 

strategie.

Uitdaging: die rol is prachtig, maar brengt ook verantwoor-
delijkheid met zich mee, want we moeten begrijpen hoe we 

strategisch en geïntegreerd die rol moeten invullen tussen alle 
andere uitingen.

Voorbeeld: wat een prachtig voorbeeld blijft, is hoe NIKE een 
event centraal zette in een multimediale campagne: event-

branche.nl, zoekterm ‘Conscious’

Maarten Schram (IDEA):

’ The future of events is Glocal. Een sterke local 
positie, zorgt voor global kansen.’

Martijn Delahaye (AFAS): 

‘Evenementen zijn een prachtig middel om tot 
langdurige relaties te komen. Daar investeren wij 

massaal in.’
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WKR wekker gaat af!
En dan wordt het toch nog oppassen. Waar de Belastingdienst 
nog geen prioriteit heeft gegeven aan de controle op de 
werkkostenregeling, gaan we er in 2017 echt iets van merken. 
EventBranche.nl is al een onderzoek gestart naar de verborgen 
gevolgen, maar zorg toch vooral dat u op de hoogte bent, 
want 2017 is het jaar dat de WKR wekker alsnog afgaat.

TIP: op EventBranche.nl is het dossier WKR en Events voor 49,- 
euro te bestellen (link op homepage)

Events voor 1 persoon
Een wat? Een event voor 1 persoon, ach het mogen er ook 2 of 3 zijn, maar dit is de trend van de 
beleving van een persoon vastleggen. Het verhaal vertellen. De beleving laten zien en door de 
kijkers mee laten beleven. Hier vinden online video en events elkaar. Vaak gebruikt als commercial, 
maar vooral online als viral-campagne.

Uitdaging: het is een expertise waar eventsexperts, reclamewereld en videoprofs elkaar moeten 
vinden en dan is er een wereld te winnen.

Voorbeeld: Kijk nog maar eens naar Samsung. EventBranche.nl zoekterm ‘publiekslievelingen’.

De nieuwe generatie eventprofs
Hoe je de generatie ook bestempeld, ze staken vorig jaar al sporadisch hun 
hoofd boven het eventmaaiveld uit: de twintigers, begin dertigers. Zij gaan 

onze branche flink overhoop schudden. Opgegroeid met smartphones, 
tablets, social media, selfies, de constante mix tussen online en live, likes, 

volgers, communities en de hang naar beleving in combinatie met een 
gedegen eventopleiding…och wat wordt 2017 hun jaar!

Uw gast, de eindregie
We spreken er al jaren over. We doen er al jaren een heel klein 
beetje aan mee, maar komend jaar is er geen weg meer terug. 
Crowdsourcing, crowdshaping, C2B, de wereld is rijp voor eve-
nementen waarbij uw gast echt de eindregie heeft, sprekers 
kiest, de vragen aandraagt en zelf kiest wat live te beleven. 
Kortom: durf de regie in handen te leggen van uw gast! Dan 
zult u ook zien dat het event vooral ingericht wordt om con-
tacten te leggen en kennis te delen, vraag- en doelgericht.

Uitdaging: er is een dun lijntje tussen vrij spel en uw gast 
op een prettige manier binnen uw kaders het event te laten 
sturen. Gebruik daarbij de juiste tools, verzamel de juiste input 
in voortraject en live en durf!

 Live data
Het jaar van het besef: met alle smartbadges, beacons, NFC en RFID toepassingen, 

voortrajecten, interactie, scanners, gamification waar we gegevens achterlaten, enzovoort 
enzovoort, het event is de plek waar een bezoeker, een klant bereid is om gemerkt en 
ongemerkt data achter te laten. Daarmee kan live, maar zeker ook in het natraject een 

flinke slag geslagen worden.

Uitdaging: gebruik de data om op de persoon af ook echt antwoorden en oplossingen 
te bieden in plaats van te achtervolgen en te spammen.

Voorbeeld: een ietwat ouderwets voorbeeld, maar wel hét voorbeeld waarbij een event 
bakken aan leads opleverde: zoek op EventBranche.nl met de zoekterm ‘smart eball’.

App usual
Uw gast, op uw evenement, die had eerst last van een generatiekloof, zag 
daarna de bomen door het app-bos niet meer, maar ziet nu opeens in dat de 
slimme (vaak social) apps echt van toegevoegde waarde zijn bij het bezoeken 
van een event, congres of beurs. Zodra die meerwaarde bloot ligt, en we kun-
nen het uitleggen, dan is het eindelijk zo ver: 2017 het jaar van de eventapp.

Uitdaging: gebruik de app die uw specifieke evenement en het even zo 
specifieke doel van uw gast beter maakt. Leg die meerwaarde bloot en zorg 
ervoor dat de app een verplichting is, door bijvoorbeeld het ticket alleen in 
de app te zetten…

Sheraz Kazmi (EventBrite): 

‘Evenementenorgani-
satoren die denken en 
handelen als e-com-
merce professionals, 

events  online aanbie-
den, gegevens verza-

melen en deze gebrui-
ken om (de marketing 

van) hun evenementen 
te optimaliseren; dat 
zijn de evenementen-
organisatoren van de 

toekomst.’

Sjoerd Weikamp (EventBranche.nl): 

‘2017 voor mij? Ontmoeten, delen, samenzijn in de 
puurste vorm, versterkt door technologische 
hulpmiddelen op onconventionele locaties.’


