
‘Sfeer is 
key bij een 
eventlocatie’
Eventorganisator Tabitha Lamers-Eijkman 
over de succesfactoren van een seminar, 
conferentie of bedrijfsevent.



WAT DOET DE LOCATIE VOOR EEN SEMINAR, 
CONFERENTIE OF CONGRES?

Wat zijn de ingrediënten van een succesvolle seminar, een conferentie met impact en 

een geslaagd congres? De locatie en alles wat daarmee samenhangt is essentieel, zegt 

eventorganisator Tabitha Lamers-Eijkman. Onder een kopje koffie bij Mereveld vertelt 

ze over het belang van de omgeving, de lekkere tussendoortjes en een meedenkende 

locatie voor het succes van een event. ‘Deelnemers moeten aan het eind van een 

event naar huis gaan met het gevoel dat ze hebben gekregen wat ze zochten.’
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SFEER IS KEY 

“Sfeer is key”, zegt Tabitha. “Daar kijk ik als organisator 

als eerste naar. Ik denk in plaatjes en zie letterlijk de 

deelnemers al aan de tafels zitten. Weet je, mensen gaan 

zich gedragen naar hun omgeving. Het is inderdaad zo dat 

in de juiste atmosfeer iedereen boven zichzelf uitstijgt. Een 

andere omgeving brengt nieuwe inspiratie en een andere 

dynamiek met zich mee. De zalen van Mereveld stralen 

warmte en intimiteit uit. Daardoor stellen deelnemers van 

een conferentie, seminar of congres zich sneller open, 

juist omdat ze zich thuis en veilig voelen. Deze omgeving 

nodigt uit tot een open mindset, bijvoorbeeld voor een 

verandertraject, een brainstorm of een heidag.”



LOCATIE, LOGISTIEK ÉN INHOUD

Tabitha is bestuurder van Stichting Educatie Zorg & Welzijn en organiseert in dat 

kader vaak bijeenkomsten. “Ons doel is wetenschap en praktijk in de zorg dichter 

bij elkaar te brengen. Tijdens een bijeenkomst willen we ook graag de verschillende 

niveaus met elkaar in contact brengen, van de verzorgende tot een lid van de Raad 

van Bestuur. We initiëren zelf conferenties en seminars, maar krijgen ook wel van 

opdrachtgevers de opdracht een event op zetten. Natuurlijk zorgen we voor de 

locatie en logistiek, maar altijd in verbinding met de inhoud. Als dat allemaal perfect 

op elkaar is afgestemd, heeft het meer impact. En dat is natuurlijk het doel van de 

verschillende deelnemende partijen.”

Tabitha Lamers-Eijkman, eventorganisator 

en bestuurder Stichting Educatie Zorg & Welzijn



MEEDENKEN EN MEEBEWEGEN

“Naast de sfeer zijn er voor de locatiekeuze natuurlijk ook meer rationele 

overwegingen, zoals parkeermogelijkheden en bereikbaarheid met auto 

en openbaar vervoer. Die zaken, waarin Mereveld overigens uitstekend 

scoort, staan vaak aan het begin van het keuzetraject. Direct daarna 

komt: hoe flexibel is een locatie? Dat heeft een organisatorische en 

technische kant. Kunnen die stoelen toch zó in de zaal of kunnen de tafels 

toch anders neergezet? Is het geluid goed geregeld? Sprekers willen dat 

natuurlijk graag en hebben soms de voorkeur voor een reversmicrofoon 

of een headset. Maar het belangrijkst is dat de eventlocatie mijn partner 

is bij het organiseren. Meedenken en meebewegen helpt mij bij het 

succes van mijn event.”

“Het belangrijkst is dat de 
eventlocatie mijn partner is 
bij het organiseren.”



RANDVOORWAARDEN 
ZIJN MEER DAN DETAILS

Uit ervaring weet Tabitha dat deelnemers van een seminar 

of conferentie letten op details. Of ze koffie en thee drinken 

uit een echt kopje of een kartonnen bekertje. Hoe de lunch 

of tussendoortjes worden gepresenteerd. “Een eigen 

keuken zoals Mereveld die heeft, is absoluut een voordeel. 

Zeker als er goede ingrediënten uit de regio worden 

gebruikt. Dat geeft mij ook flexibiliteit als er bijvoorbeeld 

nog drie extra vegetarische lunches zijn of iemand met 

een glutenvrij dieet. Ook deelnemers onthouden dat soort 

details. Ze praten erover en tippen weer hun kennissen 

over een locatie. Ook als het gaat om de randvoorwaarden 

als koffie, thee, lunches, borrels en diners straalt een 

geslaagd event af op je eventlocatie.”

“Als deelnemers 
bijvoorbeeld de lunch of 
tussendoortjes bij een 
event goed waarderen, 
dan straalt dat ook positief 
af op je locatie.”



VERSCHILLENDE PARTIJEN,
ÉÉN EVENT

Het organiseren van een geslaagde bijeenkomst is een vak. 

Een goede organisator heeft ervaring in welke werkvormen 

het best bij welke doelen passen. Dat geldt ook voor de 

sprekers of bijvoorbeeld de indeling van de zaal of zalen. 

Tabitha: “Ik bedenk graag voor iedere opdrachtgever iets 

bijzonders, bijvoorbeeld een catwalk of een cirkel van 

sprekers. Het mooiste vind ik als we verschillende partijen 

met verschillende belangen verbinden in één event en dat 

alle partijen zeggen: ‘Het was míjn event’.”



GOED GEVOEL

Naast de logistiek richt Tabitha zich heel nadrukkelijk op de inhoud. “Juist 

daarom wil ik bij het contact met een locatie het gevoel hebben: mijn 

event is belangrijk. Als organisator en locatie-eigenaar dien je samen 

hetzelfde doel. En dan kom ik toch weer terug bij de sfeer. Een deelnemer 

moet bij binnenkomst het idee hebben dat ‘het klopt’. En het event is pas 

geslaagd als diezelfde deelnemer naar huis gaat met het gevoel: ik heb 

gekregen wat ik zocht.” 

 

 “Ik kan me uitstekend voorstellen 
dat bij Mereveld bezoekers met een 
goed gevoel aan het eind van een 
bijeenkomst de deur uitlopen.”



Mereveldseweg 9  |  3585 LH Utrecht  
 T 030 - 251 47 80  |  info@mereveld.nl 

www.mereveld.nl


