Wij zijn de
slimsten!
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je goed op de hoogte bent. De uitslag was dus heel

en capaciteit van een locatie en of deze passen bij

prettig. Er zaten best lastige vragen tussen en soms

doel en doelgroep. Toch had ik uiteindelijk veel

was de vraagstelling niet scherp genoeg gedefinieerd.

vragen goed. Het is fijn te weten dat mijn eventkennis

Bijvoorbeeld in het blok catering: Hoeveel gram per

op peil is. Ik ben trots op mijn derde plek!”

persoon voor maaltijdvervangende catering? Voor een
lunch gelden andere regels dan voor een diner en
dat werd niet gevraagd. Het was multiple choice en

INTERVIEWS: SHIRLEY BRANDEIS

Mandy Ruhé - 7Beaufort

daardoor was een aantal vragen goed te beredeneren

De publieke omroepen hebben
de Nationale IQ test. Het
Genootschap voor Eventmanagers
heeft sinds dit jaar de quiz De
Slimste Event Professional van
Nederland. In zes segmenten
streden op 19 maart jongstleden
ruim honderd professionals uit de
evenementenbranche om titel en
eer. De winnaars blikken terug.

Vak: Suppliers

door antwoorden uit te sluiten, al waren sommige

Puntenaantal: 423

vragen voor meer dan één uitleg vatbaar. En ook de

1
Lennart Peeperkorn - Dechesne & Boertje
Vak: Bureaus
Puntenaantal: 441
“De beker heeft even thuis op de schoorsteenmantel
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“Iemand had een foto van mij met m’n medaille via
LinkedIn gedeeld. Ik kreeg er veel reacties op. Dat
was leuk. Het vak met leveranciers bleek gedurende
de hele quiz goed te scoren. Fijn om te merken dat
men in ons vakgebied breed georiënteerd is. Het
onderdeel catering was voor mij wat moeilijker, want

kwestie van de monstertruck in Haaksbergen, wie
er aansprakelijk is, was een hersenkraker met een
verrassend antwoord. Ik ken door de quiz trouwens
ook weer een nieuw woord: swill. Ik heb geleerd, me
verwonderd, lol gehad met branchegenoten en een
medaille gewonnen. Volgend jaar weer graag. Mijn lat

dat ligt buiten mijn vakgebied. Ik vond het interessant

Kim van Kampen - SchoppenVrouw

om te horen wat daar allemaal bij komt kijken, qua

Vak: Freelance Event Professionals

wetgeving bijvoorbeeld. En wat betreft het juridische

Puntenaantal: 410

onderdeel: je realiseert je vaak niet wie waar

“Ik ben dol op spelletjes. Je hebt me onder andere bij

verantwoordelijk voor is. Ook dat was leerzaam. Ik ben

Lingo, Succes Verzekerd en Puzzeltijd op tv kunnen

zelf jaren eventmanager geweest. Door die ervaring,

zien. Voor deze quiz had ik me niet voorbereid en al

in combinatie met mijn werkzaamheden bij 7Beaufort

was ik een beetje huiverig – wat gaat er gevraagd

nu, ben ik behoorlijk hoog geëindigd. In ons werk moet

worden? – ik wist dat het met mijn basiskennis

je dan ook van veel verschillende aspecten van het vak

wel goed zat. Ik heb me bij de start van mijn

op de hoogte zijn.”

freelance carrière 12,5 jaar geleden flink ingelezen,

ligt hoog!”

mijn kennis altijd bijgehouden en lesgegeven in
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Eventmanagement. Ik merkte tijdens de quiz dan

3

gestaan, nu pronkt ‘ie op kantoor. Ja, ik ben trots. Ik kreeg

42

maar zelf zou ik als eerste kijken naar de uitstraling

ook dat ik veel dingen – zeker op het gebied van

Annelies Krol - Achmea

wetgeving en verzekeringen – gewoon weet. Een

Vak: Opdrachtgevers

paar vragen vond ik op verschillende manieren te

Puntenaantal: 394

interpreteren. En die foto’s van nieuwe locaties met

“Grappig hè? Je zou verwachten dat ik de vragen

de vraag welke dat zijn … Tja, er zijn er zó veel. Omdat

over verzekeringen wel wist. Maar niet dus. Het is

wij freelancers elkaar in het dagelijks leven graag

bij Achmea geen onderdeel van mijn takenpakket;

helpen op dat gebied, hebben we ook tijdens de quiz

als er iets gebeurt moeten we sowieso betalen.

een beetje ‘samengewerkt’. Dat ik uiteindelijk beste

Ook met de ROI-formule kan ik binnen een

van mijn groep en in totaal vierde ben geworden, is

verzekeringsmaatschappij niet uit de voeten. En hoe

geweldig!”

kan het dat anno 2015 ‘all inclusive’ een trend is? Ik

enorm veel reacties, per mail, via social media, op de

Annemieke Okkema - Nationaal Onderwijsmuseum

beurs. Ik ging er blanco in, maar toen ik na de eerste ronde

Vak: Platform Museum Locaties

viel bijna van m’n stoel. Je wilt je toch onderscheiden!

bovenaan stond, werd ik fanatieker. Feitjes als ‘Welke stad

Puntenaantal: 420

Daarentegen waren de vragen over hygiëne en

was in 2014 evenementenstad van het jaar’, daar was ik wat

“De opzet, de sfeer, de groepsindeling, ik vond het

etiquette, onderwerpen waarmee ik op de Hotelschool

minder goed in. Ik had geluk met de keuze van categorieën;

allemaal erg leuk gedaan. Ik had vooraf geen idee

ben doodgegooid, supermakkelijk. Uiteindelijk was ik

ik kom uit een gezin met juristen, heb net alle zakelijke

wat ik kon verwachten. Het viel mee. Vooral de

verzekeringen aangepakt en heb in het verleden zowel in

vragen over locaties en catering – ik werk op een

de catering als in evenementenlocaties gewerkt. Goed dat

locatie en heb veel met catering te maken – gingen

onderwerpen als de WKR, waarover nog veel onbekend

me gemakkelijk af. Bij sommige vragen moest ik

is, werden aangekaart. En bijvoorbeeld de vraag over een

iets langer nadenken, af en toe heb ik het meest

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of je die tegen

logische antwoord gekozen. Interessant was te zien

de einddatum moet opzeggen. Dan weet je meteen dat je

dat er bij juridische en verzekeringskwesties toch

het goed doet of je bent weer alert. De quiz was een leuke

echt geen standaardprocedure is; het is maar net van

Anouk Stobbelaar - KAAT&CO

manier van kennis delen. En leuk om te winnen. Het is een

welke kant je een kwestie bekijkt. Wat me verbaasde

Vak: G14

erkenning voor een vak waarin je veel kennis moet hebben.

was het antwoord op de vraag over de top 5 trends

Puntenaantal: 402

Ik ga de uitdaging volgend jaar graag weer aan!”

bij het boeken van locaties. Biologische catering en

“Een dag voor de quiz kreeg ik gezonde kriebels. Als

Tweede: Mandy Ruhé - 7Beaufort

duurzaamheid scoren het hoogst. Belangrijke zaken,

professional wil je natuurlijk wel dat men ziet dat
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dus de beste van de groep opdrachtgevers. Leuk hoor.
Het is toch weer even een bevestiging dat je verstand
van zaken hebt. En het is fijn dat je de waardering
die je soms binnen het bedrijf mist – daar ben je voor
velen ‘de dame die de feestjes organiseert’ – op zo’n
dag van collega’s krijgt. Mijn hardloopmedailles heb ik
niet allemaal bewaard. Deze bewaar ik zeker, voor de
kleinkinderen!”
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