
5 UNIEKE 
PERSONEELSFEEST IDEEËN
+ TIPS VAN EVENT CREATORS



Een lekker zomerzonnetje, goede muziek, prachtige aankleding en heerlijke drankjes & 
festivalsnacks. Dit alles klinkt als een festival waarbij onvergetelijke momenten plaatsvinden 
en als een dag vol plezier. Een bedrijfsfestival is een moment voor uw personeel (en relaties) 
om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer buiten kantoortijden om. De bezoekers 
genieten van een heerlijke dag en kunnen hun programma grotendeels zelf invullen. Creatieve 
workshops, cabaret, goede muziek, lezingen en heerlijk eten wisselen elkaar in vlot tempo 
af. Kiest u er voor om ook de gezinnen van uw medewerkers uit te nodigen? Breid het festival 
dan uit met allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen. Vermaak voor jong en oud! 

Het jaarlijkse personeelsfeest komt eraan. Maar hoe geeft u hier dit jaar 
invulling aan? Wij hebben een aantal creatieve concepten voor u op een 
rij gezet. U leest hoe Event Creators hier invulling aan geeft. Ook geven 

wij u tips die handig zijn voor de organisatie van uw event. Vragen? 
Neem gerust contact met ons op! 

1 | BEDRIJFSFESTIVAL

TIP: “Alle neuzen dezelfde kant op” en het 
“wij-gevoel” is belangrijk bij een personeelsfeest. 
Personeelsfeesten lenen zich uitstekend om uw personeel 
bijeen te brengen en om het groepsgevoel te creëren.
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Bij ‘The Challenge’ draait het er om dat 
u als organisatie uw personeel uitdaagt 
om met bijvoorbeeld het beste idee te 
komen, een goed concept te bedenken, 
een probleem op te lossen of de afstand 
tussen afdelingen en filialen te verkleinen. 
Laat uw personeel meedenken door hen 
een uitdaging te bieden waarmee zij een 
leuke prijs kunnen winnen. Gebruik ‘The 
Challenge’ bijvoorbeeld voor ideeën om de 
klantvriendelijkheid te verbeteren of om het 
ziekteverzuim in te perken. Vergeet niet om 
het winnende team te belonen en de rest 
van het personeel voor hun inzet. Na ‘The 
Challenge’ is er dan ook tijd voor feest. 

Event Creators heeft door middel van 
‘The Challenge’ bierbrouwerijen helpen 
fuseren die werden overgenomen door 
het bier concern Asahi . Teams gevestigd 
in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, 
Nederland en Canada gingen strijden in 
een interactieve competitie.  Gamification 
in de vorm van ‘The Challenge’ werd 
campagnematig ingezet om de kennis 
van de werknemers te testen  op kennis, 
creativiteit en flexibiliteit middels wekelijks 
terugkerende opdrachten. De opdrachten 
werden gecombineerd met bedrijfsbezoeken 
om elkaar ook daadwerkelijk te ontmoeten. 
‘The Challenge’ duurde totaal drie maanden 
en werd gespeeld door 1900 medewerkers, 
verdeeld over 180 teams.

Een fusie of een beleidswijziging kan 
voor spanning zorgen. Door dit tijdig  
bespreekbaar te maken en de medewerkers 
op de juiste manier te betrekken, krijgt dit 
een positieve invulling.

2 |  THE CHALLENGE
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Het mooie Nederlandse landschap verkennen in een Kever cabrio en genieten van heerlijke 
gerechten op verschillende locaties? Dit is wat een driving dinner te bieden heeft. Samen met 
een aantal collega’s gaat u op pad in een Volkswagen Kever Cabrio om langs een prachtige 
route in de natuur verschillende dinerlocaties te bezoeken. We serveren verschillende 
gangen in een verlaten fabriek, een locatie met wijds uitzicht, een bedrijfsmagazijn of een 
idyllisch kerkje. Een routeboek als navigatie en verschillende activiteiten onderweg maken 
het een personeelsuitje om niet snel te vergeten! Stap tijdens het driving dinner bij een 
collega in die je normaliter minder spreekt en leer hem of haar beter kennen tijdens een rit 
door de natuur. Geniet tevens van de rijervaring die een oldtimer Kever biedt en voel hoe het 
besturen van een auto gaat zonder ABS, stuurbekrachtiging en Traction control.

3 | DRIVING DINNER

TIP: Er ontstaat meer draagvlak wanneer personeelsleden actief 
worden betrokken bij de organisatie van het personeelsfeest. 



Personeelsfeesten zijn geschikte momenten om de onderlinge banden te versterken. Maak 
van uw personeelsfeest een evenement waarin de afdelingen binnen uw organisatie niet 
bestaan. Creëer een groepsgevoel met teambuildingsactiviteiten waarbij iedereen op elkaar 
is aangewezen. Teambuildingsactiviteiten worden ingezet om verschillende afdelingen, 
kantoor & fabriek of diverse filialen/vestigingen dichter bij elkaar te brengen. Door teams 
bewust te mixen, creëren we nieuwe samenstellingen. Collega’s die elkaar op de werkvloer 
niet spreken, komen met elkaar in contact. Door dit goed aan te pakken levert dit niet alleen 
op het personeelsfeest mooie momenten op, maar is dit ook terug te zien op de werkvloer. 
Drempels worden verlaagd, toegankelijkheid neemt toe. 

4 | TEAMBUILDING

Themafeesten staan garant voor feest. Een goed gekozen thema zorgt voor verbinding. 
Collega’s leren elkaar kennen op een manier zoals dat tijdens een werkdag minder snel 
gebeurd. In een setting waar iedereen uit zijn/haar comfort-zone moet treden, ontstaat een 
bijzondere beleving. Een mysterieuze avond met een gemaskerd bal? Los in het sprookjesbos? 
Gaat u voor Caribean Carnival met danseressen & brassband of neemt u uw medewerkers 
mee naar bijvoorbeeld de roaring twenties of burning man? 

Een thema party kan de gemoederen, al weken voorafgaand aan het feest, flink bezighouden. 
Hoe gaat het eruit zien? Welke kleding doe ik aan? Zal er een band of een DJ zijn? Door hier 
als organisatie juist op in te spelen kunt u een behoefte creëren die er voor zorgt dat de 
opkomst erg goed zal zijn. 

Meer weten over onze thema’s? Of een thema bedacht maar hulp nodig bij de uitvoering? Wij 
denken graag met u mee! 

5 | GOOD OLD THEME PARTY 
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De toekomst is dichterbij dan u denkt, 
toch is het soms ook goed om stil te 
staan bij het verleden. U kunt dit doen op 
organisatieniveau door terug te blikken 
op uw rijke geschiedenis en daarnaast 
vooruit te kijken naar al het moois wat 
uw organisatie te wachten staat in de 
toekomst. Tijdens het personeelsfeest 
is het ook mooi om de toekomst en het 
verleden terug te laten komen in de 
activiteiten. Verras uw personeel door hen 
een toertocht aan te bieden in futuristische, 
elektrisch aangedreven sportauto’s. Om 
het een dag van uitersten te laten worden, 
stappen zij na het rijden in de elektrisch 
sportauto’s over op oldtimer-trekkers 
waarbij de rijkunsten van de deelnemers 
op de proef worden gesteld. Van schieten 
met eigengemaakte pijl en boog tot 
futuristische AR shootinggames.

6 | DAG VAN 
UITERSTEN

Wist u dat..
personeelsfeesten op uw eigen 
locatie kunnen worden ondergebracht 
binnen de werkkostenregeling en dus 
belastingvrij zijn? Neem contact met 
ons op voor meer informatie. 

NEEM CONTACT OP MET ELLEN LEER ELLEN KENNEN

Heeft u vragen over de invulling van uw 
event? Ik denk graag met u mee!
Ellen Vollenbroek - Event Advisor | 085-1053327
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