
Hoe haal ik het optimale uit
onze corporate familiedag? 

10 tips voor een onvergetelijk event op eigen bedrijfslocatie



1. Plan de dag tot  
in detail

De basis van een succesvolle familiedag is een duidelijke 
doelstelling. Denk na over het ‘waarom’ van het event. Als je 
daarnaast helder hebt op welke doelgroep je de pijlen wilt 
richten, ben je al een heel eind. Voorkom no shows door je 
familiedag te plannen op het juiste moment. 

2. Werk met een 
vast budget

Bepaal een budget om niet voor onaangename verrassingen 
te komen te staan. Het budget is afhankelijk van je wensenlijst 
en van hoe groot je wilt uitpakken. We hoeven je niet uit 
te leggen dat voor een locatie in hartje Amsterdam dieper 
in de buidel getast moet worden dan een event op eigen 
bedrijfslocatie. 

Een bedrijfsfeest organiseren waarbij de complete familie uitgenodigd is? Yes, we zien het steeds 
vaker. Het is een fantastische manier om je hardwerkende medewerkers en hun familieleden te 
belonen. Een traktatie voor je medewerkers in een informele en ongedwongen setting. Door niet 
alleen de werknemer maar ook zijn/haar gezin te betrekken, heeft dit een positieve uitwerking 
op het gevoel dat een werknemer bij je bedrijf heeft. Sinds de invoering van de WKR is een 
familiedag op eigen bedrijf ook enorm in opkomst. Als jij de gelukkige bent die de taak heeft 
gekregen om een familiedag te organiseren, relax, je bent op de juiste plek aangekomen. 

Wil jij ook laten zien dat je bedrijf meer is dan een werkgever en ben je aan het overwegen of een 
familiedag interessant kan zijn voor jullie bedrijf? Mooi, hier zijn 10 tips voor de invulling van een 
onvergetelijke familiedag. 



3. Voeg een thema toe 
voor meer beleving

Beleving en emotie zijn de basisingrediënten. Ga voor een 
passend thema. Een circus, kermis of festival doen het goed 
en spreken alle leeftijden aan. Je kunt het zo klein of groot 
uitpakken als je zelf wilt.

4. Programma voor 
alle leeftijden

Maak een selectie van activiteiten waarin je geïnteresseerd 
bent. Verras je gasten en houd hierbij rekening met 
uiteenlopende leeftijden. Tip: het personaliseren van je 
programma maakt het extra krachtig!

5. Flexibel tijdstip voor 
de beste opkomst

Het onderhouden van een gezin is een dagtaak op zich. 
Zeker als je hierin rekening moet houden met kinderen die 
middagdutjes doen of gevoed moeten worden. Met een 
flexibel tijdspad laat je de gast zelf kiezen wanneer het voor 
hen het beste schikt om te komen en verhoog je je opkomst.

6. Ontwerp een unieke 
uitnodiging

De agenda van je gasten zit waarschijnlijk net zo vol als die van 
jou. Geef je gasten een goede reden om plaats te maken in 
hun drukke schema. Zorg ervoor dat de eerste indruk goed is 
en kom met een creatieve en vooral persoonlijke uitnodiging. 
Wat dacht je van een uitnodiging in de vorm van een video?



7. Maak een persoonlijk 
aanmeldsysteem

Geen gedoe meer met Excel lijstjes en overbodig mailverkeer, 
maar alles verzamelen op één vaste plek. Zo weet jij als 
organisator precies waar je aan toe bent en wie eventuele 
bijzonderheden heeft waar je rekening mee dient te houden.  

8. Leg de laatste hand 
aan je draaiboek

Wanneer je een familiedag organiseert, moet je kunnen 
schakelen met een heleboel partijen. Wij weten dat als geen 
ander. Jij bent de spin in het web die iedereen moet aansturen. 
Een draaiboek helpt om overzicht te bewaren en afspraken 
vast te leggen. Benieuwd hoe zo’n draaiboek eruit ziet? Bel ons 
gerust!

9. Ready for take-off. 
Geniet! 

Vergeet niet om er zelf van te genieten. Een lange tijd van 
voorbereiding wordt in uitvoer gebracht, je draaiboek komt tot 
leven! Dit is het moment waar je naartoe hebt gewerkt. Geniet 
met collega’s van jullie dag en laat waardering blijken. 

10. Nog even 
nagenieten

Het event stopt niet na deze dag. Gebruik film en fotografie om 
het geheugen van je bezoekers op te frissen. Het is belangrijk 
om te weten wat je bezoeker er écht van vindt. Vraag om 
feedback en neem de reacties serieus. 



“We hebben veel complimenten mogen ontvangen van medewerkers en hun familie. De kinderen 
hebben genoten van de kermis! Een geslaagde dag voor jong en oud! Event Creators bedankt!”

Aeronamic Aircraft Subsystems

Wij helpen u graag! 
Event Creators heeft de expertise in huis om elk evenement van de grond te tillen. Ons team bestaat 
uit specialisten: strategen, creatievelingen, culinaire entertainers, adviseurs en uitvoerders in spé. 
Iedereen heeft een andere achtergrond, maar wel dezelfde hardworking mindset. Verder gaan dan 
de verwachting. Samen stellen we alles in werking om te gaan voor het mooiste, beste en meest 
passende eindresultaat. Bel (085-1053333) of e-mail (info@eventcreators.nl) ons gerust als je hulp nodig 
denkt te hebben, we helpen graag. Event Creators heeft al veel mooie corporate familidagen mogen 
organiseren en bekijkt ook graag met jullie de mogelijkheden. Succes en maak er wat onvergetelijks 
van!


