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Meetings hebben een enorme kracht, de potentie om veel waarde te creëren. Voor zowel 
de deelnemers als de organisator. Het grootste deel van deze potentie blijft echter te vaak 
onbenut.

We onderscheiden 5 succesfactoren om alles uit je meeting te halen wat erin zit.

1. Relevantie
Wat kunnen de deelnemers uit de meeting halen? Wat is dit waard? En wat is hiervan de waarde 
voor de organisator? Als je dit scherp hebt realiseer je betere meetings en een sterkere band 
met de deelnemers aan je meeting. Om op dit punt te scoren, moet je de relevantie voor de 
deelnemers altijd voorop stellen.

2. Betrokkenheid
Maak de deelnemers aan de meeting onderdeel van de keuzes die je maakt voor de inrichting 
van de meeting. Vraag input over onderwerpen die aan bod moeten komen. Stel samen het 
programma samen. Laat mensen stemmen. Ook tijdens de meeting is dit aspect van belang. Geef 
mensen de ruimte om feedback te geven op diverse manieren. Een hoge betrokkenheid zorgt 
voor een hoge opkomst en een hogere beoordeling van de meeting zelf. Iedereen wint.
Oh ja… en het is niet eng. Schoonheidsfoutjes in de organisatie van je meeting worden eerder 
door de vingers gezien als de betrokkenheid hoog is.

3. Energie
De flow moet goed zijn. Een open deur, maar wel belangrijk. Op dit punt bewijst ervaring zijn 
meerwaarde. Professionele meeting planners weten waar het programma wat extra’s nodig 
heeft. Door hier bij het ontwerp rekening mee te houden, kun je deze momenten aangrijpen als 
bijvoorbeeld natuurlijk breaks of om juist extra energie toe te voegen.
Energie heeft alles te maken met het creëren van de juiste randvoorwaarden: locatie, techniek, 
catering, programma opbouw, dagvoorzitter, entertainment etc. Deze moeten de inhoud 
versterken en aansluiten bij de doelgroep en de thematiek.
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4.  Interactie
Tijdens meetings draait alles om interactie. Dat is toch hetgeen waarvoor je bij elkaar bent? Vaak 
is de interactie wel erg beperkt. Op het podium staat een spreker en de deelnemers luisteren. 
Meer interactie krijg je wanneer de deelnemers ook direct vragen mogen stellen of betrokken 
worden via stemmingen. Deelnemers zullen de meeting hoger waarderen wanneer ze zelf ook 
hun kennis, ervaringen en contacten kunnen delen met elkaar. Hiervoor is een grote variëteit aan 
mogelijkheden voorhanden. Van 1 op 1 gesprekken tot programma’s waarbij kleine groepen in 
dialoog met elkaar gaan, plannen maken, brainstormen en netwerken.
Meetings die deze vormen omarmen worden structureel hoger gewaardeerd door de deelnemers 
dan de podiumpresentatie gevolgd door een netwerkborrel. 

5. Activatie
Wat ga je morgen anders doen? “Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je al had.” Meetings 
hebben de kracht om waardevolle verandering tot stand te brengen. Soms gaat het om kleine 
dingen, bijvoorbeeld een inzicht om je werk slimmer te kunnen doen. Ook goed denkbaar is dat 
je je eigen netwerk flink uitbreidt en na de meeting actief aan de slag gaat met de opgedane 
contacten en leads. In het meest extreme geval zorgt een meeting voor een live changing 
experience. Zeldzaam, maar bijzonder waardevol.
De waarde van een meeting voor deelnemers, heeft alles te maken met deze laatste succesfactor. 
Als je interessante inzichten opdoet, maar er vervolgens niet mee aan de slag gaat, waardeer je 
de meeting minder goed dan wanneer je ermee bezig blijft. Activatie begint tijdens de meeting 
en heeft ook aandacht nodig na de meeting.
Bij activatie hoort natuurlijk ook dat je als organisator de deelnemers in actie kunt zetten om iets 
te doen waar jij voordeel bij hebt. Iets kopen, aanraden, doorvertellen etc.



5 SUCCESFACTOREN Good to Great meetings

© Swingbo Rock your meeting                                                               3

BOOMERANG EFFECT – OVER DE RELEVANTIE VAN JE MEETING
De relevantie van een meeting heeft twee kanten. De relevantie voor de deelnemers en de 
relevantie voor de organisator.

De aanwezige potentie
Voor een deelnemer is het bijvoorbeeld interessant om tijdens een bijeenkomst zoveel mogelijk 
mensen te kunnen ontmoeten om ervaringen en ideeën uit te wisselen. In diezelfde opzet is het 
doel van de organisator misschien wel om een impuls te geven aan de loyaliteit van zijn klanten. 
Deze twee zaken zijn goed verenigbaar, maar te vaak zien we dat de deelnemers twee uur op 
een stoel moeten plaatsnemen om presentaties en sprekers aan te horen en vervolgens nog een 
halfuurtje mogen netwerken tijdens de borrel. Hiermee blijft de potentie van de meeting onbenut.

Relevantie voor jouw doelgroep
Hoe het anders kan? Zorg ervoor dat je als organisator weet wat relevant is voor je doelgroep. Als 
je het niet weet, kun je dit vragen aan je doelgroep. Bijeffect is betrokkenheid.
Richt je meeting voor de volle 100% in op datgene wat voor jouw doelgroep relevant is. De 
waarde van de bijeenkomst verveelvuldigd voor de deelnemers. Het enige dat je nu nog hoeft 
te doen is ervoor te zorgen dat niemand vergeet dat jij deze meeting georganiseerd hebt en dat 
de deelnemers deze waardevolle sessie aan jou te danken hebben. Door vooraf en achteraf een 
(korte) enquête af te nemen kun je de relevantie daadwerkelijk meetbaar maken.

Relevantie en loyaliteit
Als de meeting relevant is geweest voor de deelnemers, zullen ze dankbaar en loyaal zijn. Dit 
zijn je nieuwe ambassadeurs voor jouw meeting, organisatie of merk. De effecten komen als een 
boomerang bij je terug!
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RAAK EN HOU VAST – OVER BETROKKENHEID BIJ JE MEETING
Door de deelnemers aan je meeting invloed te geven op de inhoud, creëer je betrokkenheid.

Persoonlijk contact vooraf
Je kunt mensen de mogelijkheid bieden om ideeën in te brengen. Hiervoor kun je een email 
uitsturen, een linkedin group inrichten, een poll uitzetten, een chatfunctie op de website maken, 
of een van de andere vele online tools inzetten. Onovertroffen op dit gebied is echter de telefoon 
pakken of nog beter, een persoonlijke ontmoeting. Door mensen te interviewen creëer je een 
enorme binding met de meeting. Uit de zo verkregen ideeën maak je een keuze, of je betrekt ook 
hierbij de deelnemers. Dit kun je doen door een online stemming te houden om te zien welke 
ideeën het meeste aanspreken.

Betrokkenheid tijdens de bijeenkomst
Hou de deelnemers tijdens de meeting betrokken door te vragen wat ze van de meeting vinden, 
misschien kun je nog verbeteringen aanbrengen. Geef ook je eigen betrokkenheid als organisator 
van de meeting aan. Communiceer in de uitnodiging waarom iemand uitgenodigd wordt. Of laat 
de directeur in de openingsspeech uitleggen waarom hij het zo belangrijk vindt dat deze mensen 
vandaag bij elkaar zijn.

Feedback
Vraag na de bijeenkomst om feedback door een (korte) enquête af te nemen. Is er aan de 
verwachtingen voldaan? Met 2-3 meerkeuze vragen maak je tevens de relevantie meetbaar zoals 
in ‘Good to Great meetings: Relevantie’ is besproken. Met 1 of 2 open vragen geef je deelnemers 
de mogelijkheid een persoonlijke toelichting te geven. Wat vond je goed aan de bijeenkomst? Wat 
kon beter?

Al met al klinkt dit misschien omslachtig, maar daar staat wel iets tegenover. Betrokkenheid zorgt 
voor: een hogere aanmelding, lagere no-show, hogere waardering en loyaliteit.
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SOM DER DELEN – OVER ENERGIE IN JE MEETING
“Wanneer heeft een meeting een goede flow?” “Tja moeilijk te zeggen. Als alles klopt, denk ik.” 
Dat is natuurlijk ook zo, het zit hem in de details.

Expertise
Al die kleine dingen, die er samen voor zorgen dat de energie gaat stromen. Op dit punt is de 
expertise van professionele meeting organisers goud waard. Ervaring met het organiseren van 
meetings zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in hoe keuzes uitpakken en welke elementen op elkaar 
doorwerken. Zo moet de locatie aansluiten bij de doelgroep en de thematiek. Zijn er voldoende 
energieke impulsen ingebouwd, zoals sprekers en entertainment? Heeft het programma 
voldoende vaart en gaat het niet te snel? Kloppen de breakmomenten?

Voorbeeld uit de praktijk
Mensen hebben veel waardering voor het feit dat een bijeenkomst afgelopen is op de 
aangekondigde eindtijd. In het programma waren alle onderdelen net iets ruimer gepland dan 
noodzakelijk. Hierdoor liep de uitvoering continu een paar minuten voor op het programma met 
als resultaat dat de meeting 10 minuten eerder afgelopen was dan gepland. Dat waardeerden de 
deelnemers enorm. Geen stress over of het wel op tijd afgelopen zou zijn. Een klein detail, dat 
zowel positief als negatief kan doorwerken.

Klantreis voor je meeting
Energie laten stromen in een meeting is maatwerk en heeft ook tijdens de uitvoering aandacht 
nodig. Om hier grip op te krijgen en niet voor verrassingen te komen staan, kun je per doelgroep 
een klantreis uitwerken voor je meeting. Hierin beschrijf je vanuit het perspectief van de 
deelnemer, de sponsor of de organisator het hele traject van aanleiding, voortraject, meeting, 
natraject en de aanleiding voor de volgende meeting. Door deze benadering stuit je op alle 
details die de energie stroom in je meeting beïnvloeden. Laat je meeting Rocken!
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SPIN EN WEB – OVER INTERACTIE IN JE MEETING
Meetings zijn de ultieme manier om veel mensen met elkaar te laten interacteren. De aanwezigen 
vormen een grote bron van kennis, ervaring en contacten. Deze ontsluiten voor elkaar is een 
zeer belangrijke voorwaarde om de potentie van meetings daadwerkelijk te benutten. Om dit te 
bereiken kunnen verschillende vormen van interactie ingezet worden: in contact brengen, kennis 
uitwisselen, plezier maken, ervaringen delen of samen iets creëren. Ben jij als organisator in staat, 
interactie tussen de deelnemers te faciliteren zodat een flexibel maar ook stevig web ontstaat?  

Interactie met sprekers
De basis voor veel meetings vormen presentaties en sprekers, die vanaf het podium de 
aanwezigen hun verhaal vertellen. Door twitter feedback en stemmingen toe te voegen krijgt het 
publiek de mogelijkheid om de presentatie of de spreker te beïnvloeden of informatie en kennis 
toe te voegen. Hierbij hoort natuurlijk ook de ouderwetse interruptie microfoon, die de mensen in 
de zaal de mogelijkheid geeft om direct feedback te geven.

Interactie tussen aanwezigen
De volgende stap in interactie tijdens meetings is 1 op 1 contact. Het kan bijzonder interessant 
zijn om tijdens een meeting een aantal mensen te kunnen spreken. Hierbij is het wel van belang 
om het gespreksonderwerk scherp te stellen, zodat er ook echt iets uitkomt. In korte rondes 
doorwisselen van gesprekspartner wordt ook wel aangeduid als speed networking. Dit werkt 
bijzonder goed in een vraag-aanbod setting, dan kun je in deze vorm snel resultaten bereiken. 
Slow networking is de tegenhanger hiervan en gericht op elkaar beter leren kennen om 
vervolgens uitgebreider in te kunnen gaan op de uitwisseling van ervaringen, ideeën of contacten. 
Als bij voorbaat moeilijk vast te stellen is waarmee je elkaar verder kunt helpen is dit een 
interessante vorm. Meest uitgebreide vorm van interactie ontstaat wanneer iedereen met iedereen 
in contact wordt gebracht. Hiervoor zijn diverse vormen beschikbaar van werkvormen en apps tot 
complete netwerkprogramma’s zoals ons Grow programma.

Interactie na het event
Ook na het event kan de interactie worden voorgezet. Je ziet vaak dat de content van de 
bijeenkomst in de vorm van presentaties en filmpjes online geplaatst wordt op slideshare, vimeo of 
facebook met de mogelijkheid om te reageren. Maar zorg ook zeker dat de deelnemers makkelijk 
met elkaar kunnen connecten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een interactieve pdf te sturen 
met foto’s en ieders linkedin link erbij. Of maak gebruik van bestaande systemen zoals Meetup. Het 
mooie aan dit platform is dat je vooraf kunt zien wie er komt, al met elkaar in gesprek kunt komen 
en achteraf een “Good to see you” berichtje kunt sturen en ervaringen kunt delen.
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Activatie - Wat ga JIJ morgen anders doen?
Tijdens een meeting kun je een ervaring creëren, die iemand echt aanzet om het morgen anders 
te doen. Een relatie evenement moet jouw klant een ervaring bieden, die hem overtuigt om bij 
jou te kopen of te blijven kopen. Een kick-off voor het personeel moet ervoor zorgen dat de 
medewerkers de uitgezette koers omarmen en omzetten in actie.
Om dit te bereiken is het van belang om de deelnemers aan de meeting te laten ervaren wat voor 
hen het voordeel is om het anders te doen. Je kunt dit voorkauwen of zelf laten uitvinden. Dat 
laatste heeft wat ons betreft altijd de voorkeur.

Sprekers en Activaties
Organiseer je een bijeenkomst met sprekers? Dan kun je de inspiratie, die de toehoorders opdoen 
direct activeren. Laat de deelnemers na elke spreker even nadenken/beschrijven welk inzicht 
ze hebben opgedaan en wat ze daarmee willen doen. Na een blok van sprekers vraag je aan 
iedereen zijn favoriete spreker uit dat blok te kiezen en naar een meeting point te gaan. Je vraagt 
dan om bij dat meeting point gedachten en inspiraties te delen. Je ontmoet zo diverse mensen 
en je krijgt naast de inspiratie van de spreker ook nog inspiratie van elkaar. De mensen die je 
ontmoet zijn kennelijk enthousiast over hetzelfde ding en dat schept gelijk een band. Aan het 
einde van je meeting laat je de deelnemers acties formuleren hun persoonlijke inzichten. Wat ga 
JIJ morgen anders doen?

Activaties in verbeterprocessen
Een klantreis of  customer journey is dé manier om de klantvriendelijkheid van je organisatie 
een impuls te geven. Samen ga je na wat de klant ervaart als hij gebruik maakt van jullie 
dienstverlening. Hiervoor kun je klanten interviewen, enquêtes nalezen, mystery guests inzetten 
en zelf gebruik maken van de dienstverlening. Vervolgens breng je alle inzichten en ervaringen 
overzichtelijk in kaart. Wat zou jullie klant hierbij denken en voelen? Om te zorgen dat het niet 
bij inzichten opdoen blijft, geef je alle deelnemers activatiekaarten. Schrijf per fase van het 
klantproces op wat jij zou kunnen doen om dit proces te verbeteren. Nadat alle fases aan bod 
zijn gekomen laat je iedereen 3 persoonlijke acties formuleren waarmee jij de klant of je team 
echt helpt. Leuk om te doen en het levert een win-win-win op voor de klant, de organisatie en de 
medewerkers.
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Activatie tools
Als je eenmaal weet WAT je wilt veranderen blijft altijd nog de vraag HOE je dat gaat doen. Ook 
hierbij kun je veel hulp en ondersteuning bieden. Je helpt mensen op dit punt met structuur, 
coaching en door te herinneren. Structuur breng je aan door bijvoorbeeld ervoor te kiezen om in 
eerste instantie maar met 3 activiteiten te starten. Kies activiteiten die veel impact hebben en/
of makkelijk te realiseren zijn. Coaching kun je organiseren door tijdens de meeting al duo’s te 
vormen, die samen hun top 3 samenstellen, maar elkaar ook na de meeting regelmatig opzoeken 
om elkaar te coachen op de voortgang. Herinneren kun je doen door reminder mails te sturen 
met tips en trucs of bijvoorbeeld door creditkaartjes uit te geven met oppeppende teksten. Deze 
kaartjes stop je in je portemonnee en vind je op allerlei onbewaakte momenten weer terug.

De waarde van activatie
De waarde van de meeting, die je organiseert, heeft alles te maken met deze laatste succesfactor; 
Activatie. Als je interessante inzichten opdoet, maar er vervolgens niet mee aan de slag gaat, 
waarderen de deelnemers en je klanten de meeting minder goed dan wanneer je er wel mee 
bezig blijft. Activatie begint tijdens de meeting en heeft ook aandacht nodig na de meeting.

Bij activatie hoort natuurlijk ook dat je als organisator de deelnemers in actie kunt zetten om iets 
te doen waar jij voordeel bij hebt. Zoals iets kopen, aanraden, doorvertellen etc.

Wil je weten hoe jouw meeting scoort op deze 5 succesfactoren?
Doe de Meeting Check: 
http://www.swingbo.nl/meetingcheck/

Swingbo
Muntkade 11
3531 AK Utrecht 
030 - 2673960
events@swingbo.nl
www.swingbo.nl 
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