
Een personeelsfeest organiseren? 
Wij geven je 5 redenen waarom ieder bedrijf dit zou moeten doen

STELLA FIETSEN



Een oproep aan alle bedrijfsdirecteuren, HR managers en aangewezen Event 
Organisers van Nederland! Ben jij de geselecteerde uitverkorene om jaarlijks 
een personeelsfeest te organiseren? Besef jij je dat er veel pluspunten zitten 
aan het organiseren van een personeelsfeest die je misschien nog helemaal 
niet kent? Wij verrassen je graag vanuit onze expertise en laten je inzien dat 
deze jaarlijkse klus vooral heel erg leuk is.

Als event specialisten hebben we de 5 belangrijkste redenen voor je op een rijtje 
gezet. Met deze tips organiseer jij voortaan een onvergetelijk personeelsfeest waar 
men nog lang over napraat. 

BRUNEL



1. Laat zien dat je 
meer bent dan een 
werkgever

Een personeelsfeest verhoogt het ‘feel good gehalte’  onder 
het personeel. Met een feest laat je zien dat je meer bent dan 
alleen een werkgever en laat je je waardering blijken. Een 
bedankje voor de tomeloze inzet gedurende het jaar. Wist je 
dat mensen hun motivatie voor hun werk voornamelijk uit 
de waardering halen die ze voor hun gedane werk krijgen? 
Mensen willen zich gezien voelen. Een personeelsfeest is 
de ultieme gelegenheid om je personeel eens goed in de 
spotlights te zetten.

2. Leer elkaar écht 
kennen en creëer een 
sterker team

Op een personeelsfeest komen collega’s van verschillende 
afdelingen met elkaar in contact. Hoe beter het personeel 
elkaar kent, hoe makkelijker ze naar elkaar toe zullen stappen 
en hoe meer ze samen zullen gaan werken. Hier heeft niet 
alleen het personeel baat bij, maar de organisatie des te 
meer! Het is bewezen dat wanneer je veel mensen in je 
werkomgeving kent, je meer op je gemak voelt, wat natuurlijk 
ten goede komt aan de werksfeer. 

3. Geef je medewerkers 
een podium

Vinden collega’s het leuk om mee te helpen? Geef ze dan iets 
te doen! Je kunt denken aan het helpen van de aankleding 
of het maken van de uitnodiging. Zij zullen automatisch 
draagvlak creëren voor je personeelsfeest omdat ze moeite 
hebben gedaan om het tot een succes te maken en zullen 
helpen om andere collega’s te motiveren.
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4. Kijk terug, wees trots 
en schets een beeld 
voor de toekomst

Een personeelsfeest biedt een mooie gelegenheid om terug 
te kijken op het afgelopen jaar, trots te zijn op wat bereikt is 
en anderzijds vooruit te kijken naar de toekoemst. Een mooie 
manier om de basis van het bedrijf te laten zien en het te laten 
voortleven in de toekomst. Geen toekomst zonder verleden en 
zonder verleden geen toekomst.  

5. Ontspan, lach en 
maak plezier

Voor elke werknemer is het belangrijk af en toe het hoofd 
goed leeg te maken na drukke en stressvolle weken. Samen 
hard werken maar samen ook vooral heel veel lachen. Niet 
alleen is dit fijn en gezellig, maar vaak ook hard nodig. Door 
de ontspanning en dit plezier te delen met collega’s creëer je 
positieve herinneringen voor op de werkvloer en geef je een 
nieuwe boost aan het teamgevoel.
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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 
personeelsfeesten mogen organiseren en bekijkt ook graag met jullie de mogelijkheden. 
Succes en maak er wat onvergetelijks van!

Wij helpen u graag! 
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