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De Eventmanager Interview

Tekst Anika van de Wijngaard

D

e groene omgeving, zeven grote loodsen
en een beachclub met zandstrand. Daarbij heeft het hele terrein de uitstraling
van een goed aangekleed festival, met
houten picknicktafels en loungeplekken.
Dat zijn de belangrijkste ingrediënten die het evenemententerrein van UP Events sfeer en smaak geven.

Een
verrassende
plek in
de Tuinen
van West
Komende jaren wil UP Events de toonaangevende plek in
Amsterdam worden voor het organiseren van bedrijfsevenementen en festivals voor de zakelijke markt. “Onze
locatie is nieuw en nog niet zo bekend. Sommige klanten
uit Amsterdam zijn echt verrast dat deze plek op maar
15 minuten fietsen van de stad ligt,” zegt senior salesen eventmanager Pim ten Broeke.

Groei
Sinds 2016 heeft het bedrijf, dat al tien jaar bedrijfsevenementen en teambuilding-activiteiten ontwikkelt, zijn eigen evenemententerrein in de Tuinen
van West in Amsterdam. Met de toevoeging van een
eigen terrein groeit het bedrijf snel. Ze begonnen
twee jaar geleden aan de voorzijde van het terrein in
de Tuinen van West. Afgelopen jaar hebben ze uitgebreid en inmiddels beschikken ze over 40.000
vierkante meter terrein.
Als het terrein volledig wordt ingezet dan kunnen
hier events worden georganiseerd voor ruim 5.000
personen, vertelt Ten Broeke. Hij benadrukt erbij dat
ook kleinere groepen welkom zijn en hier een leuke
dag kunnen hebben. “Bedrijven komen bij ons omdat
we alles in huis hebben. Als eventmanager hoef je
eigenlijk niets apart te regelen en dat maakt het zo fijn
om hier iets te organiseren,” zegt hij. “We nodigen
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nieuwe klanten altijd uit om het terrein eerst te komen
bezoeken. Als eventmanagers hier zijn en rondlopen,
merken ze gelijk wat de kracht van deze locatie is.”
Teambuilding
De zeven loodsen op het terrein hebben verschillende
functies. In drie ervan kan worden vergaderd, of presentaties, borrels en feestjes worden gegeven. De rest
van de loodsen zijn escaperooms. Bedrijven willen
vaak een combinatie van ‘fun’ en overleg of teambuilding, legt Ten Broeke uit. “In de ochtend hebben
ze dan een vergadering of plenaire sessie met hun
medewerkers en ’s middags verzorgen we allerlei
leuke activiteiten.”
UP Events is al jaren gespecialiseerd in het organiseren
van activiteiten, workshops en teambuilding voor
bedrijven. Nu ze hun eigen terrein hebben, is er nog
veel meer mogelijk. Behalve de escaperooms op het
terrein beschikken ze ook over een outdoorbaan waar
groepen kunnen lasergamen. Daarnaast bieden ze nog
allerlei andere sportieve activiteiten aan waaronder
boogschieten, teamsporten en een spel dat is gebaseerd
op het tv-programma Expeditie Robinson.
Wat Ten Broeke persoonlijk belangrijk vindt, is dat iedereen het gedurende de dag naar zijn zin heeft op het
terrein: “Laatst hadden we een event dat eigenlijk om
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19.00 uur afgesloten zou worden met een borrel, maar
er was een goede sfeer en uiteindelijk zijn veel aanwezigen tot ongeveer 22.00 uur gebleven. Het is leuk om
te zien dat mensen op zo’n dag blijven hangen.”
Festivals
Behalve bedrijfsevenementen en teambuilding zijn
festivals voor de zakelijke markt in opkomst; Ten
Broeke merkt dat er vanuit bedrijven steeds meer
vraag is naar zakelijke festivals met een ontspannen en
zomerse uitstraling. Sinds 2018 organiseert UP Events
daarom ook festivals en sinds dit jaar hebben ze speciale pakketten voor bedrijfsfestivals samengesteld. Deze
pakketten zijn allemaal voorzien van een arrangement
voor eten en drinken, activiteiten en entertainment,
zoals live muziek of een DJ. Extra’s kunnen daaraan
worden toegevoegd, zoals eventfotografie, silent disco
en een BBQ. Zelfs het laten samenstellen van een aftermovie behoort tot de mogelijkheden. “Wat ideaal is
aan een bedrijfsfestival is dat werknemers zelf bepalen
wat ze doen op zo’n dag. Ze kunnen meedoen aan de
activiteiten die worden aangeboden, maar ze kunnen
ook hun eigen weg gaan en juist kiezen voor wat ontspanning of lekker eten bij onze food court.”
Het concept van het bedrijfsfestival is ook in ontwikkeling, merkt Ten Broeke op. Waar sommige bedrijven

het aanbieden als speciale dag vol plezier en ontspanning voor hun medewerkers, willen anderen het juist
weer koppelen aan zakelijke inhoud zoals de lancering
van een product of dienst. Ook worden congressen
steeds vaker als festival opgezet – de zogenoemde congrestivals. “In onze loodsen houden bedrijven dan presentaties of we organiseren een motivational speech.
Bedrijven willen hierbij echt een zakelijk of educatief
aspect in een festivalsetting,” aldus Ten Broeke. Hij
voegt daaraan toe dat er inmiddels ook speciale pakketten voor de congrestivals in de maak zijn die vanaf dit
voorjaar worden aangeboden.

 UP Events is gevestigd in de
Tuinen van West, Tom Schreursweg 8
in Amsterdam.
Meer informatie over activiteiten,
bedrijfsuitjes en teambuilding:
www.upevents.nl
Meer informatie over bedrijfsfestivals en
pakketten die UP Events aanbiedt:
www.bedrijfsfestivalamsterdam.nl

