
Leuk dat je een evenement rondom Existentiële Risico's wil organiseren! Deze
mini-gids is bedoeld om je te ondersteunen, maar voel je vrij om contact op te
nemen met info@existentialriskobservatory.org als je meer informatie wilt, samen
wilt brainstormen of iets anders waar we je mee kunnen helpen. En als je feedback
hebt, stuur die dan ook onze kant op! De duur van de drie fases verschilt echt per
evenement, maar de laatste fase is meestal in de maand tot de aanloop naar het
evenement.

De voorbereidende fase
Stap 1: Bepaal waarom je het evenement organiseert
In deze stap wil je ervoor zorgen dat je je uiteindelijke doel voor het evenement
bepaalt. Wil je het publiek bewust maken? Vrijwilligers aantrekken? En als het
evenement goed gaat, wat wil je dan bereikt hebben? Schrijf zowel het hoofddoel als
ook je doelstellingen op - dit kunnen ook doelen zijn die uit je evenement
voortvloeien.

Stap 2: Wie, wat, wanneer en waar wil je het evenement organiseren?
Hier bepaal je meer over wanneer je het evenement wil organiseren, en ook
eventueel hoe lang het zal duren. Of als er nog geen specifieke datum is, een datum
of maand waarin je van plan bent om het evenement te organiseren. Je wilt ook je
bereik bepalen - hoeveel mensen mogen er komen? Is het lokaal? Wat voor
mensen wil je dat op je evenement opkomen? Hieruit rolt bijna automatisch waar je
het zal organiseren. Maak een shortlist van de locaties en stuur e-mails of bel om te
checken wat hun beschikbaarheid is en hoeveel de kosten zijn. Denk ook na over
het soort evenement dat je wilt organiseren - past het in een avond? Of heb je twee
volle dagen nodig?

Stap 3: Het budget
Voor je iets anders doet, moet je een budget opstellen. Met de lijst van
evenementenlocaties (of misschien kun je het gratis organiseren op je universiteit)
en het aantal deelnemers in combinatie met het aantal dagen dat het evenement
duurt, maak je nu het budget. Het is makkelijk om op te gaan in ideeën,
promotiefolders en je team samen stellen, maar dit is een cruciale stap. Zorg er in de
begroting voor dat je rekent voor de locatiekosten, marketing en promotie (inclusief
materialen indien nodig), een budget voor je sprekers (variërend van een
sprekersvergoeding tot een presentje, afhankelijk van je activiteit) en vergeet niet
een post voor diverse kosten. Dit budget vormt een basis en helpt je beslissingen te
nemen over hoe wild je het kunt (en wilt) maken. Het is natuurlijk niet statisch en zal
onderweg ook worden aangepast, maar zorg ervoor dat je altijd je maximale budget
checkt. Wat de financiering betreft, kun je dat online opzoeken, of nadenken of je
iemand kent die je zou willen sponsoren, of je misschien zelfs de locatie gratis kan
geven bijvoorbeeld. Of misschien kun je het evenement promoten als onderdeel van
een groter evenement dat iemand al organiseert (en betaalt). Bedenk ook of je
entree wilt vragen, of dat het voor deelnemers gratis zal zijn om te komen (natuurlijk
zal betaalde entree voor sommige mensen wat obstakels opwerpen).
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Universiteiten en gemeenten hebben vaak enige financiering beschikbaar voor
kleine evenementen in hun gebied.

Zorg er op basis van deze drie stappen voor dat je realistische verwachtingen hebt
van wat je kunt doen. Dit is geenszins bedoeld om je af te schrikken, maar het is
goed om te weten dat je niet zonder geld of in tijdsnood komt te zitten, en dat je de
organisatie van het evenement kunt doorzetten.

De Detail Fase
Stap 4: Details, details, details!
In deze stap ga je de laatste hand leggen aan alle details. Hier zijn dingen waar je
aan kunt denken:

● Teambuilding!
○ Wie kan me helpen het evenement te organiseren? Is iemand die ik

ken goed in plannen? Of ontwerpen? Ken ik iemand die een
helicopterview heeft over wat er gaande is? En iemand die een ster is
in sociale media en communicatie? Wees niet bang om ook vrienden te
vragen of zij iemand kennen. Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert
over de tijdsinvestering aan de mensen die akkoord gaan om je te
helpen, en of je budget hebt om hen te compenseren voor hun tijd.

● Kies je locatie!
○ Na het onderzoek is het tijd om je locatie te kiezen. Om inclusief te zijn,

moet je nagaan of de locatie bijvoorbeeld rolstoelvriendelijk is.
● Tijd voor promotie!

○ Besteed wat tijd aan het bepalen van de naam, een mogelijk thema,
kleuren en alles wat je verder nog kunt bedenken. Dit hoeft niet veel of
lang te zijn, maar een aantrekkelijke titel voor het evenement helpt om
meer mensen te trekken. Betrek hier ook je marketingtactiek bij! Wil je
aan online promotie doen, of ook offline? Moet je een promotiepraatje
houden voor je collega's/studenten? Zoiets kan ook echt helpen bij de
framing van je evenement. Heb je budget voor social media
advertenties? En zo ja, op wie richt je je dan?

○ Denk ook na over media voor je promotie. Dit kan je lokale krant zijn
(veel van hen hebben online ruimte voor dit soort dingen), maar je kunt
natuurlijk ook groter denken! Aan het eind van dit document vind je een
groter stuk over hoe je media over je evenement of onderwerp kunt
laten berichten.

● Programmering.
○ Hier maak je de agenda. Als je een klein evenement hebt is dit

misschien gemakkelijker dan een groot evenement. Doe je een debat?
Denk aan een moderator en goede sprekers. Of wordt het meer een
lezing met een hoofdspreker en een vraag en antwoord sessie
achteraf? Organiseer je workshops? Meestal werkt het het beste als er
enige interactie in je evenement zit, want mensen willen graag op een
of andere manier meedoen. Dit kan al zo simpel zijn door bijvoorbeeld
een peiling te doen met handen opsteken.



○ Vergeet niet jouw sprekers te benaderen - hoe eerder je het vraagt,
hoe groter de kans dat ze ruimte in hun agenda kunnen maken voor
jouw evenement. Wees niet bang om hoog te mikken.

Soms kan het handig zijn om je evenement te livestreamen of op te nemen. Dit zal
natuurlijk je budget beïnvloeden, en sommige sprekers zullen misschien wat
terughoudender zijn om gefilmd te worden, dus denk ook daar aan!

De Laatste Fase
Het ziet er al zo goed uit! Je bent nu waarschijnlijk behoorlijk hyped up omdat je net
een heel evenement hebt weten op te bouwen. Vergeet niet de locatie en de
sprekers te bevestigen, kijk nog eens goed naar je budget en de doelstellingen die je
hebt. Zorg ervoor dat je de aanwezigen heel dicht bij de eigenlijke datum een
herinnering stuurt - er kan in de tussentijd iets tussengekomen zijn en ze zouden het
wel eens kunnen vergeten. Vergeet ook niet bij de locatie te informeren naar
microfoons, drankjes en andere kleine dingen die jouw evenement net even dat
extra zetje geven.

Controleer nog eens jouw marketinggids - wat wil je dat de mensen weten en
promoten op de dag zelf? Wat moeten ze meenemen? En heb je een actiepunt voor
je deelnemers na de sessie? Dat kan zijn dat ze zich inschrijven op een lijst, hun
eigen evenement organiseren of wat je maar kunt bedenken. Zorg ervoor dat je hier
wat tijd aan besteedt - het zou zonde zijn van al die moeite als je de deelnemers aan
het eind van het evenement geen ideeën of stof tot nadenken geeft.

CHECKLIST
Voorbereidende fase
□ Hoofddoel
□ Doelstellingen
□ Tijdschema en datum
□ Samenstelling en aantal deelnemers
□ Locaties
□ Begroting
□ Financiers

Detail fase
□ Teamleden
□ Locatie kiezen
□ Materiaal (offline en online)
□ Sprekerslijst
□ Agenda

Laatste fase
□ Bevestig locatie, sprekers en deelnemers
□ Logistiek op de dag zelf.
□ GENIET VAN HET EVENEMENT!



Optionele stap: Jouw evenement en de media
Voor de promotie van jouw evenement kun je natuurlijk overwegen de media te
benaderen. Wat je ook zou kunnen doen is een meer geïnformeerd stuk schrijven
over het onderwerp dat je met je evenement probeert te behandelen - dus niet een
promotie van wanneer het evenement is, maar meer rond het thema en waarom
mensen zich zouden moeten bekommeren (en als ze meer willen weten, kunnen ze
naar je evenement komen!). Zorg ervoor dat je je onderzoek doet - welke kranten
hebben ruimte voor evenementen, en welke voor een opiniestuk? Zou je dat
opiniestuk alleen schrijven, of misschien samen met je potentiële sprekers voor een
grotere impact? Aarzel niet om contact op te nemen met journalisten - zij zijn vaak
op zoek naar inhoud en jouw idee zou hen ook kunnen inspireren! Het is ons vaak
gelukt iets te publiceren door er gewoon voor te gaan. "Je hebt automatisch nee als
je het niet probeert, dus probeer en je kunt net zo goed een ja krijgen!". Als je bang
bent om eerst een heel stuk te schrijven, bel dan gewoon een journalist op, of schrijf
een mini-pitch die je kunt sturen. Soms werkt het om exclusiviteit te beloven aan een
bepaalde krant, maar het is aan jou of je dat wilt doen. En aarzel niet om ons te
bereiken - misschien zijn wij dat tweede paar ogen dat je nodig hebt om naar je
artikel te kijken.


