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Case Beurs van Berlage: hybride events

De coronacrisis leek de Beurs van Berlage van de ene op de andere dag lam te leggen. Evene-

menten moesten afgezegd worden en toekomstige events gingen in rook op. Toch zat de veer-

krachtige Beurs niet bij de pakken neer: hybride events bleken de uitkomst om evenementen 

tóch te laten plaatsvinden, zij het gedeeltelijk van afstand. Met fysieke mogelijkheden als de 

regelgeving dat toeliet, of volledig online als het land op slot zat. De Beurs gaf ContentXperience 

de opdracht om dit actuele onderwerp tijdens de pandemie onder de aandacht te brengen. 

Met een uitgebreide contentcampagne wilde de Beurs laten zien dat het snel anticipeert op veranderde wetgeving. 

Tegelijkertijd wilde de organisatie haar visie over de toekomst van evenementen uitdragen. Hybride events waren 

immers een uitkomst tijdens corona, maar bieden ook na de crisis kansen: het geeft organisaties de kans om meer 

mensen te laten deelnemen, van waar ook ter wereld..



Hapklare informatie voor event-organisatoren 
Event-organisatoren zochten tijdens de crisis informatie om, ondanks het groepsverbod, 

tóch evenementen te kunnen organiseren. Hybride events bleken daarvoor de uitkomst. 

Om deze B2B-doelgroep te bereiken zette ContentXperience een natuurlijke content-flow 

op. Die bestond ten eerste uit een laagdrempelige blog, om bewustzijn over het thema te 

creëren. Daarin legde Evelien van Kessel, sales director van de Beurs, de visie op hybride 

events uit. 

“ Event-organisatoren zochten tijdens de crisis 
informatie om, ondanks het groepsverbod,  
tóch evenementen te kunnen organiseren. 
Hybride events bleken daarvoor de uitkomst. ” 



Om leads te creëren werden twee contentstukken 

gemaakt, met hapklare informatie waarmee je 

gelijk aan de slag kan. Een infographic met een 

helder stappenplan voor een hybride event, 

en een verdiepend e-book dat dieper op deze 

materie ingaat. Deze content wordt nog altijd 

goed gedownload en gelezen, en is geüpdatet  

met de kennis van nu. 

Deze contentstrategie sloot aan bij de visie van de 

Beurs: snel anticiperen op een veranderde wereld. 

De infographic en het e-book laten de doelgroep 

razendsnel zien hoe zij zo’n event zorgeloos 

organiseren. Het zet de Beurs op de kaart als  

partij die met zijn tijd meegaat en een oplossing 

heeft, al lijkt de situatie nog zo hopeloos. De Beurs  

staat zo te boek als flexibele, innovatieve en 

ruimdenkende beurslocatie. 

5. Wat verwacht uw online doelgroep? 

Uw online doelgroep heeft compleet andere verwachtingen dan live bezoekers. In feite 

organiseert u daarom twee evenementen: één voor de fysieke bezoeker en één voor de 

online deelnemer. Een online bezoeker zit niet van 10:00 tot 18:00 achter zijn laptop, maar wil 

flexibiliteit. Hij zal de lunch- en koffiepauzes niet meekrijgen, net als de netwerkmomenten. 

U kunt op gezette tijden live streamen, als de online deelnemer tussendoor maar iets te doen 

heeft: bijvoorbeeld door exclusieve video’s, interviews of vlogs aan te bieden. U kunt het ook 

over een andere boeg gooien, door de online deelnemer sessies in gemonteerde vorm aan 

te bieden. Zo kunnen talks die op dezelfde tijd plaatsvinden apart worden bekeken, en voelt 

een virtuele deelnemer zich niet verplicht om op vaste tijden in te schakelen. 

Een hybride event brengt het beste van twee werelden 

samen. Aan de ene kant is het als vanouds: uw live 

gasten wonen sessies bij op een inspirerende locatie, en 

netwerken met andere deelnemers. Tegelijkertijd is er 

een virtueel component, waardoor online deelnemers 

dezelfde sessies op afstand kunnen bekijken, en contact 

kunnen leggen met de zaal of andere online bezoekers. 

Met het juiste concept creëert u een community-gevoel 

en geeft u alle deelnemers een onvergetelijke ervaring. 

Houd deze acht vragen in uw achterhoofd als u een 

hybride evenement wilt organiseren. 

1. Wat wilt u vertellen?

Uw event heeft een sterk verhaal nodig, dat als rode draad door het programma 

heenloopt. Het juiste thema, dat zowel in de zaal als online terugkomt. Al uw keuzes 

zijn gebaseerd op dit concept: van de onderwerpen van de sessies, tot de aankleding 

van de zalen, entertainment en de inrichting van het online platform. Voor een hybride 

event is dat extra belangrijk. Online bezoekers blaast u niet omver met de grandeur van 

het gebouw of live entertainment. U overtuigt hen alleen met aansprekende content.

4. Welk online platform gebruikt u?

Een virtueel platform is een essentieel onderdeel van uw hybride evenement. Op 

dat platform komen live en online samen. Dat begint al ruim van tevoren, door 

deelnemers warm te maken met voorbeschouwingen en teasers. Tijdens het event 

moeten op het platform gemakkelijk livestreams te bekijken zijn, inclusief chat- en 

discussiemogelijkheden. Achteraf kunnen deelnemers er sessies on-demand bekijken, 

of in contact komen met mensen die ze op het event hebben ontmoet: of dat nu online 

of live was. Het platform is de grote verbinder en moet het community-gevoel oproepen. 

Maak het daarom ruim voor het event beschikbaar, zodat deelnemers vast vertrouwd 

raken met de omgeving en het thema. 

3. Sluit het personeel aan?

Naast hosts, technici en een catering-service vraagt een hybride event 

meer van de organisator: u heeft bijvoorbeeld een goede camera-crew 

nodig, en het liefst ook een apart team dat het virtuele platform beheert. 

Het is slim om een locatie uit te kiezen die deze dienstverlening ook 

aanbiedt, zodat u zich alleen op de inhoud van uw event hoeft te richten. 

2. Sluit de locatie aan? 

Voor een hybride event is een aansprekende locatie 

niet genoeg, maar zijn technische mogelijkheden net zo 

belangrijk. Denk aan filmmogelijkheden, zodat sessies 

in goede kwaliteit opgenomen en gestreamd kunnen 

worden. Het liefst op een spannende manier, zodat 

online deelnemers niet afhaken. En om te kunnen live 

streamen is een snelle internetverbinding nodig, die grote 

hoeveelheden data gemakkelijk kan verwerken. 

6. Wat verwacht uw live doelgroep?

Een virtueel platform biedt verregaande mogelijkheden, maar daarmee loopt u ook het risico dat mensen geen waarde meer 

zien in live aanwezigheid. Daarom is het goed om ook de voordelen van fysiek samenkomen uit te lichten. Die zijn er immers wel 

degelijk: de inspirerende locatie, de mogelijkheid om te netwerken, een bijbehorende lunch of diner, maar ook live entertainment. 

Daarnaast zijn er de off-site activiteiten in de stad: rondleidingen, musea-bezoeken en andere leuke netwerkmomenten. 

7. Hoe gaat u de online en 

live doelgroep verbinden?

Voor uw online doelgroep kan een link met de fysieke zaal 

erg waardevol zijn. Denk aan een live Q&A met een online 

component: bijvoorbeeld door de spreker ook vragen vanuit 

het virtuele platform voor te leggen. U kunt online deelnemers 

voor het event een lunchpakket sturen, of materiaal voor 

een workshop. Dat zorgt voor meer online betrokkenheid. De 

doelgroep die live aanwezig was heeft op zijn beurt veel aan 

het online platform, waar ze na afloop alle sessies kunnen 

terugkijken en contact met andere deelnemers leggen. 

8. Wat gaat u met uw 

nieuwe content doen?

Als u alle sessies van uw evenement heeft 

opgenomen, biedt dat ook mogelijkheden voor de 

toekomst. Niet alleen kunt u de video’s on-demand 

aanbieden op het virtuele platform, u kunt ze ook 

hergebruiken in andere content: bijvoorbeeld in de 

vorm van een webinar. Of u deelt de video’s in de 

loop der tijd in gemonteerde vorm op social media 

of in nieuwsbrieven. Een hybride evenement biedt 

volop mogelijkheden voor contentmarketing.

Evenementen in een moderne digitale jas 

De Beurs van Berlage is niet alleen een prachtige historische locatie in het centrum van Amsterdam, 

maar biedt alle faciliteiten die u nodig heeft voor een geslaagd hybride evenement. Door geschiedenis en de 

laatste technologie samen te brengen, zetten we een onvergetelijke ervaring neer voor uw bezoekers! 

Neem contact met op om te ontdekken wat we voor u kunnen betekenen.

Beurs van  

Berlage
 

Damrak 243

1012 ZJ Amsterdam

The Netherlands

E events@beursvanberlage.com

T +31 (0)20 531 33 55

www.beursvanberlage.com

Stappenplan  

Transformeer uw evenement 

naar een hybride ervaring

Stel uzelf deze acht vragen als u een 

hybride evenement organiseert

“ De infographic en het e-book laten de 
doelgroep razendsnel zien hoe zij zo’n 
event zorgeloos organiseren.” 



“ Deze contentstrategie sloot aan bij  
de visie van de Beurs: snel anticiperen 
op een veranderde wereld.” 
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ContentXperience. 

BRING IT ON.


