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eventbranche neemt

Als je erover nadenkt, is het eigenlĳk heel logisch, en vanaf 2011 is het zover: 

de oprichting van een platform voor event freelancers. In Studio De Plantage 

in Amsterdam wordt begin februari ‘Freelance Event Professionals’ opgericht. 

Een fysiek en virtueel platform voor event freelancers waar informatie over 

het vak wordt overgedragen, kennis wordt uitgewisseld en ervaringen worden 

gedeeld. Tekst Jan Jacobs  | Beeld Geïnterviewden
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Anne-Mieke van 

den Hoeven: 

‘Het platform is 

voor professionals 

uit de hele 

bedrijfskolom: van 

conceptontwikkeling 

en consultancy 

tot organisatie 

en productie”

Cees Rosman: 

‘Ik heb dat toen 

echt gemist: 

sparren met een 

collega, ervaringen 

uitwisselen en 

dergelijke’

Leon Kuitwagen: “Steeds vaker werkt een heel team van eenmans-

bedrijven in een netwerk samen aan een opdracht. Ook werken 

steeds meer bedrijven in de eventbranche bij opdrachten samen 

met een vast team van freelancers. De voordelen voor het bedrijfs-

leven en voor eventbureaus om freelancers in te zetten, liggen voor 

de hand. Freelancers zijn in tijden van plotselinge drukte snel inzet-

baar en ze zijn flexibel. Bovendien moeten freelancers altijd kwaliteit 

leveren, omdat zij zich bij elk opdracht moeten waarmaken.”

Wildgroei
Het aantal eenmanszaken is ook nog eens opgestuwd door de 

economische recessie. Veel mensen zijn na hun ontslag voor zichzelf 

begonnen. Mede daardoor is er ook een wildgroei ontstaan. Naast 

F
reelance Event Professionals, oftewel FEP, is een initiatief 

van Taller Events, een onafhankelijk verenigingsma-

nagementbureau, gespecialiseerd in de ondersteuning 

van brancheorganisaties op het gebied van zakelijke 

evenementen. Taller Events ondersteunt op dezelfde wijze bij-

voorbeeld ook het Genootschap voor Eventmanagers en het 

Platform voor Museale Evenementen en Ontvangsten. 

Vakinhoudelijke koers
De vakinhoudelijke koers van Freelance Event Professionals wordt 

bepaald door de FEP-Raad. Deze raad bestaat uit vijf freelance 

event professionals, te weten: Niels Bouwman, Anne-Mieke van den 

Hoeven, Marcel Schouten, Edwin Kool en Cees Rosman. 

Cees Rosman: ”Toen ik vele jaren geleden na langere tijd in het 

bedrijfsleven als eventmanager actief geweest te zijn als zelfstandige 

begon, vond ik het jammer dat er geen koepel was voor ZZP’ers in 

onze branche. Ik heb dat toen echt gemist: sparren met een collega, 

ervaringen uitwisselen en dergelijke. Gelukkig gaan wij nu wel in die 

behoefte voorzien. En dat er vraag naar is, zien wij aan de eerste 

spontane aanmeldingen en enthousiaste reacties.”

Algemene trend
Het aantal freelancers in de eventbranche heeft de laatste tien jaar 

een enorme vlucht genomen. “Dat geldt eigenlijk niet alleen voor 

de eventbranche,” stelt Marcel Schouten, “maar dat gaat op voor 

de hele kenniseconomie. Volgens de werkgeversorganisatie VNO-

NCW is het een algemene trend. In Nederland waren er eind vorig 

jaar al 800.000 mensen geregistreerd als zelfstandig ondernemer, 

als freelancer.“

In de eventbranche struikel je bij wijze van spreken over de free-

lancers: licht- en geluidexperts, producers, adviseurs, creatieven, 

tekstschrijvers, en de afgelopen jaren komt er ook steeds meer 

vraag naar gekwalificeerde freelancers. Opdrachtgevers en bureaus 

doen vaak een beroep op een netwerk van freelancers als er in 

drukke periodes snel geschakeld moet worden. 
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professionals zijn er ook veredelde amateurs actief, die uit econo-

mische noodzaak ZZP’er zijn geworden, maar die minder kwaliteit 

bieden, terwijl ze onder de marktprijzen werken. 

Niels Bouwman: “Eén van de doelstellingen van FEP is dan ook 

om de freelancermarkt inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers. 

Daarbij voorziet FEP in de behoefte aan een gedegen kwaliteits-

keurmerk.” Voor sommige ZZP’ers in de eventbranche is dat al 

voldoende reden om lid te worden van FEP. Huub Caris (in het 

verleden tientallen jaren eventmanager van Equity in Law, AXA en 

Reaal en tegenwoordig als creatief werkzaam voor EventCreatie) 

zegt bijvoorbeeld: “De kracht van FEP vind ik dat hiermee de event-

branche zelf het kaf van het koren scheidt onder de freelancers.”

Acht jaar ervaring
Om toegelaten te worden tot FEP is minimaal acht jaar aantoonbare 

relevante werkervaring in (zakelijke of publieks) evenementen ver-

eist. Ook serieuze referenties van opdrachtgevers en toeleveranciers 

en een antecedentenonderzoek maken onderdeel uit van de selec-

tieprocedure. Ten slotte beslist een onafhankelijke auditcommissie 

over toelating.  “Tot het platform worden freelance eventprofessio-

nals toegelaten op het gebied van  organisatie, conceptontwikkeling, 

productie en consultancy,” vertelt Anne-Mieke van den Hoeven. 

“Dat geldt voor de hele eventbedrijfskolom; van advies over cate-

ringzaken tot communicatie rondom events.” 

Website
Belangrijkste activiteit van de FEP is informatieoverdracht. Dit 

gebeurt via de website www.eventfreelancers.nl. Deze site bevat 

een voor leden bestemd, besloten gedeelte waar zij alle relevante 

informatie vinden, stellingen en vragen kunnen deponeren en 

kunnen netwerken. Daarnaast organiseert FEP vier maal per jaar 

een inhoudelijke bijeenkomst. Verder zal er ruim aandacht worden 

besteed aan de juridische, fiscale, financiële en verzekeringsaspecten 

van freelance activiteiten, en aan andere aspecten voor goed onder-

nemerschap. Er hebben zich meteen al tientallen geïnteresseerde 

event freelancers gemeld bij FEP. Marcel Schouten verwacht in het 

eerste jaar 50 tot 100 leden te trekken.

Preffered partners
Toeleveranciers hebben de mogelijkheid het platform te sponsoren 

door ‘preferred partner’ te worden. Leon Kruitwagen: “Door de 

sponsoring kunnen we de contributie aanvaardbaar houden en 

toch sprekers uitnodigen, onderzoek doen en andere relevante 

initiatieven ontplooien. Dat betekent overigens niet dat de leden 

van Freelance Events Professionals een verplichting hoeven aan te 

gaan met de preffered partners.” 

Edwin Kool: “Daarnaast wil FEP de gesprekspartner zijn voor spelers 

in de markt die te maken hebben met freelance eventprofessionals. 

Zoals (event)bureaus, toeleveranciers, hun overkoepelende organi-

saties, beroepsopleidingen en de zakelijke en de landelijke pers.” 

Marcel 

Schouten: 

‘In de hele 

kenniseconomie 

al 800.000 

freelance 

professionals’

Edwin Kool: ‘We willen  gesprekspartner zijn voor (event)

bureaus, toeleveranciers, hun overkoepelende organisaties, 

beroepsopleidingen en de zakelijke en de landelijke pers’

Niels Bouwman: 

‘FEP voorziet 

in de behoefte 

aan een gedegen 

kwaliteitskeurmerk’



Expo Houten is een beurs-,congres- en vergaderlocatie met in totaal 10.000 m2 
gestoffeerd vloeroppervlak. Met 4 beurszalen en 5 vergaderzalen vindt u hier 
de ideale ruimte voor uw bijeenkomst of evenement. Expo Houten kan, indien 
gewenst, in alle faciliteiten voorzien. Persoonlijke service en een uitstekende 
dienstverlening staan hierbij hoog in het vaandel. De centrale ligging, de goede 
bereikbaarheid en het gratis parkeren maakt deze locatie geschikt voor ieder 
evenement!

Expo Houten (voorheen Euretco Expocenter), Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, 
T: 030-634 91 00, F: 030-634 91 01, E: info@expohouten.nl, I: www.expohouten.nl
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