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Toen de IDEA zich meer ging richten 
op educatie - en in gesprek raakte 
met hogescholen, studenten én 
eventbureaus - merkten we in het 
begin dat het best moeilijk was om 
elkaar te vinden. Want hoe onderscheid 
je je in de enorme instroom van vers 
afgestudeerde eventprofessionals die 
jaarlijks de eventmarkt bestormen? En 
hoe laat je als branchevereniging van 
eventbureaus zien hoe mooi ons vak 
is? En dat al die sexy festivals, waar de 
afgestudeerden willen gaan werken, 
heel leuk zijn voor de inspiratie maar dat 
het echte werk bij de bureaus te doen 
is. En hoe krijg je als bureau zicht op de 
kandidaten die beschikken over talent 
en echte passie voor ons vak? 

Met andere woorden: hoe krijg je opleidingen, talenten én werkveld dichter bij elkaar? Om een antwoord te bieden op die 
vragen heeft IDEA in samenspraak met de partner hogescholen de IDEA Talent Scout dag opgezet. Een evenement zoals een 
evenement bedoeld is: het samen brengen en verbinden van mensen en organisaties. Een dag waarbij een win-win situatie 
ontstaat voor alle aanwezigen, omdat niemand met lege handen naar huis gaat. 

Bureaus laten hun DNA zien,  hogescholen vertellen over hun onderscheidend vermogen en studenten pitchen hun 
persoonlijke visie op de toekomst van events. Met als resultaat dat voor de bureaus duidelijk wordt welke opleidingen 
het beste aansluiten bij de signatuur van hun bedrijf én welke talenten ze graag in huis willen halen. Bovendien krijgen 
de studenten inzicht in de diversiteit van ons vak. En natuurlijk ontstaan er vele matches en wordt menig stageplek 
ingevuld. Bovenal wordt iedereen geïnspireerd door de aankomende generatie eventprofessionals die zelfverzekerd, met 
een duidelijke visie, staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ongelooflijk wat een professionaliseringsslag ons vak 
doormaakt, en dat begint bij de opleidingen! Wat mij persoonlijk opviel aan de visie van de studenten was dat we, midden 
in dit digitale tijdperk, meer tijd en ruimte moeten maken voor persoonlijke ontmoetingen en aandacht. Mijns inziens een 
prachtige ontwikkeling in deze hectische tijd!
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