
DE GRANDIOZE
RADIOSHOW
VERBINDEN MET MUZIEK & ENTERTAINMENT



JE EIGEN TOP200
VOOR EN DOOR COLLEGA’S

Zolang anderhalve meter afstand de standaard is, is 
fysiek samenkomen in grote groepen een lastig verhaal. 
Collega’s hebben elkaar soms maanden niet gezien. We 
blijven daarom zoeken naar concepten die zorgen voor 
verbinding en entertainment. Is een eigen radioshow 
iets voor jullie? De ultieme weekendstarter! 

VOORPRET
In de weken voorafgaand aan de uitzending wordt 
iedereen lekker gemaakt met alles wat er gaat komen. 
Online geven medewerkers hun ultieme hits door. Op 
basis van de input, ontstaat de Top200. De collega’s 
die als DJ gaan shinen worden bekend gemaakt en 
rubriekjes worden vast onder de aandacht gebracht. 

ON AIR
Thuis, vanaf de weg of kantoor; iedereen kan 
meeluisteren met de livestream. Vanuit de radiostudio 
is er naast muziek, ook genoeg ruimte in de show voor 
grappige items en collega’s aan het woord.  

NASLEEP
De Top200 zorgt voor verbinding. Leer je collega’s op 
een andere manier kennen. Muzieksmaak, interviews 
over bijzondere hobby’s, kijk op (on)belangrijke zaken 
in het leven. Na de uitzending wordt jullie lijst omgezet 
naar Spotify. Luister zo vaak je wilt naar jullie Top200! 
 

Het mooiste van een eigen radioshow?
Alleen collega’s, of nodig je ook relaties uit om 
mee te genieten en eens een andere kant van je 
bedrijf te laten zien? It’s up to you! 

IK WIL MEER WETEN >>

https://www.eventcreators.nl/contact?utm_source=doc&utm_medium=jubilea


DIT WIL IK
Maar hoe realiseer ik zoiets? 

Collega’s die elkaar goed kennen, krijgen meer gedaan. 
Een sterk team stuwt je bedrijf voorwaarts. In een tijd waar 
collega’s elkaar minder zien, zorgt een radioshow voor een 
positieve boost op de teamspirit. 

IK WIL MEER INFORMATIE >>

Daar helpen we je graag bij. Het valt of staat bij 
draagvlak onder het personeel. Maak een aantal 
collega’s verantwoordelijk voor de voorbereidingen en 
inhoud van de show. Wat gaat er besproken worden? 
Wat zijn leuke items die passen bij ons bedrijf en onze 
mensen? Hoe zorgen we dat iedereen betrokken is en 
gaat luisteren? Wat wordt ‘Het Geluid van...?’ 
 
Dat lijkt veel werk, maar valt reuze mee. Met online tools, 
apparatuur en een goed script is het mogelijk om snel 
een professionele livestream op te zetten. Met jingles, 
reclameblokjes en jouw eigen collega’s die vandaag de 
DJ zijn, wordt het een show met kwaliteit. Entertainment 
voor en door collega’s!  
 
Een creatief concept dat valt of staat bij de inhoud en 
uitwerking. Wij denken graag vrijblijvend met je mee 
over de opzet of de invulling van de radio uitzending. 
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