
12

e v e n t n e w s



Voorwoord

Goed personeel was altijd al lastig te vinden. Als de markt dan ook 
nog krapper wordt, moeten bedrijven alle zeilen bijzetten. Het devies: 
opvallen en eruit springen om gezien en gehoord te worden. Door de 
juiste mensen, op het juiste moment, met de juiste boodschap.
 
Cum Laude heeft in de afgelopen jaren een enorme ervaring opgedaan 
in HR-evenementen. In het aanvoelen en het aanspreken van mensen, 
waar en onder welke omstandigheden ook. Geen wonder, dus, dat 
het aandeel van recruterings-events binnen ons portfolio de laatste tijd 
enorm gestegen is.
 
Bedrijven en organisaties weten ons te vinden als het aankomt op 
creativiteit, aandacht, respons, score. De mix, dat is tenslotte waar het 
om draait. De mix van instrumenten die ingezet moet worden om een 
voorsprong te nemen en te kapitaliseren. Samen met het bedrijf, samen 
met hun communicatiebureau en zelfs samen met het wervings- en 
selectiebureau.
 
Ook de afgelopen maanden realiseerden we weer tal van events, waar-
bij de recruteringsevents een belangrijk aandeel vormden. In deze editie 
leest u er meer over. Ter inspiratie voor uw event?
 
 
Annemie Braes
Managing Director Cum Laude

augustus 2007 R e c r u t e r i n g s  I n c e n t i v e

PwC – Tax in the City

Zo stonden ze nog op Brussel Zuid, een dertigtal studenten en werkne-

mers van het PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services Team. 

Nog geen anderhalf uur later stapten ze uit op het Londense Waterloo 

Station. Twee dagen lang konden de studenten kennismaken met de 

cultuur en de carrièremogelijkheden binnen PwC. Als decor werd ‘the 

City’, het kloppend hart van de financiële wereld, gekozen. Briefings, 

meetings en een kennismaking met kantoor PwC London werden afgewis-

seld met uitstapjes en bezoeken om de Londense sfeer eens goed te 

kunnen proeven. Wie nog energie over had, kon ’s avonds nog een 

duik nemen in het bruisende nachtleven, zoals in de Tiger Tiger Bar. 

Een betere manier om een beeld te krijgen van een toekomst in ‘tax 

and legal services’ was nauwelijks denkbaar, zo vonden de studenten 

nadien.



L a u n c h  E v e n t

AXA People Manager Event

Acht honderd line-managers op één event. AXA bracht ze allemaal samen, 
dit voorjaar. Het doel stond helder voor ogen: deze spilfiguren de nodige 
tools aanreiken om echte ‘people managers’ te worden. Cum Laude kwam 
met een sterk lanceringsconcept en de perfecte locatie voor dit event. 
Tussen de eerste briefing en de uiteindelijke realisatie zaten amper zes 
weken tijd...

Voor deze gelegenheid werd in de SkyHall een enorme tribune gebouwd 
– een primeur! De ‘food for thought’ kwam van de verschillende sprekers, 
maar ook vanwege de input die werd geleverd door de zaal. Actief werd 
iedereen bij de discussie betrokken, via interviews, video-bumpers en sms-
voting. Direct na afloop werd onder de aanwezigen nog een enquête 
gehouden naar hun bevindingen.
 
Unanieme conclusie: iedereen sprak zijn of haar tevredenheid uit over het 
verloop van de dag. En dat er voldoende stof was aangereikt om na te 
blijven praten, bleek wel aan de toog. Vlak voor sluitingtijd was de helft 
van de deelnemers nog aanwezig.



R e c r u t e r i n g s e v e n t s

Digipolis: Open Jobdag
Een unieke stad wil ook in de digitale wereld de beste zijn. Daarom 

doet Antwerpen voor zijn ICT-diensten een beroep op de mensen van 

Digipolis. Dankzij Digipolis kunnen de stads- en politiediensten, het 

OCMW en verschillende scholen rekenen op de meest dynamische ICT-

dienstverlening.

Ook Digipolis zoekt naarstig naar ICT’ers.  Daarom werd er een Jobdag 

georganiseerd in de kantoren van Digipolis Antwerpen.

Een feestelijk onthaal met heel wat infomomenten;  aan de vacaturedesks, 

in het auditorium waren er bedrijfspresentatiemomenten en tenslotte per-

soonlijke oriënteringsgesprekken.  Als dit alles wat te formeel werd bevon-

den, konden de kandidaten een informele babbel aan de bar slaan.

Resultaat: De mooiste stroom van ICT-uitdagingen vind je langs de Schelde. 

Getronics: duidelijk aanwezig op Talentbeurs
Om de juiste mensen aan te spreken op de Talentbeurs te Brussel zocht 

en vond Gentronics een creatieve oplossing. Zowel de looks van de 

stand als een leuke animatie zorgde voor de nodige aandacht.

H R -  e v e n t

Scientific Atlanta – 100 million $ Party

Scientific Atlanta, a Cisco company, is marktleider op het gebied van 
data-, voice-, video- en mobility-oplossingen. Om de spectaculaire groei 
in de voorbije periode te vieren, wilde het bedrijf zijn werknemers eens 
goed in de watten leggen. Cum Laude organiseerde, op twee weken 
tijd, een spetterende ‘One Hundred Million Dollar Party’ voor liefst vier-
honderd genodigden.
 
De Rodenbach brouwerij werd de setting voor een uniek feest. Naast 
een spectaculaire lasershow, vele special effects & verrassingen werd 
het publiek ook verwend met een optreden van de Magical Flying 
Thunderbirds. Ze zorgden ervoor dat de zaal letterlijk in vuur en vlam 
stond.

Aan het slot van de avond kreeg elke werknemer bovendien nog een 
originele kans om tot de club van miljonairs toe te treden: ‘scratch and 
find out...!
 



P e r s o n e e l s f e e s t

Konica Minolta – zo Japans als het bedrijf zelf
Geheel in Japanse stijl hield Konica Minolta dit jaar zijn personeelsfeest: 

Japanse wanden, veel bamboe, kleurrijke vlaggen en banieren en 

buffetten met echte Japanse gerechten. Twee geisha’s fungeerden als 

ceremoniemeesters. Gestoken in schitterende klederdracht ontvingen zij 

de genodigden en begeleidden hen naar de tafels voor het diner. De 

CEO van Konika Minolta voerden ze aan de arm mee naar het podium. 

Na diens speech kon het diner beginnen.

 

Tussen de verschillende gangen door werden de genodigden vergast 

op een al even Japans programma. Na het voorgerecht volgde een 

adembenemende initiatie en demonstratie Tenzan Doio, de traditionele 

Japanse krijgskunst. Tussen het hoofd- en het nagerecht in bespeelde 

Naomi Sato het Japanse mondorgel op een fenomenale wijze. Tot slot 

gaf de indrukwekkende TaikoTenBe op de bekende Japanse slaginstru-

menten een show weg, die nog lang zal naklinken!

C l i e n t  I n c e n t i v e

P&G – Tom & Co in Djerba

Vier dagen nam Procter & Gamble ze mee op een incentivereis, de 
eigenaars van de Tom & Co winkels. Speciaal voor hen had Cum Laude 
een exclusief programma in Djerba (Tunesië) opgezet. Een hechtere 
band creëren tussen bedrijf en winkeliers stond voorop, elkaar beter 
leren kennen in een omgeving waarin mensen zich eens van een andere 
kant kunnen laten zien.
 
Na een rustige eerste dag was het de tweede meteen goed raak. Van 
de grotten in Medenine naar de specerijenmarkt in Tatouine en het 
berber-dorp Chenini. Na een lunch met lokale specialiteiten deed het 
gezelschap die dag nog Ksar Hallouf en Ksar Erfach aan. Als alter-
natief kon een excursie worden gemaakt naar de woestijn, compleet 
met diner en overnachting  in een berber-kamp. De derde dag was 
minstens zo avontuurlijk. De deelnemers hadden de keuze tussen een 
woestijnsafari per 4x4 of een boottocht langs de kust van Djerba naar 
het beroemde Flamingo Isle. Die dag werd afgesloten door een geza-
menlijk gala diner met buikdanseressen, kruiken jongleur, vuurspuwer en 
een kampvuur aan de zee. Tot diep in de nacht zorgden dit  voor de 
perfecte ambiance. En ook de laatste dag was, voor wie dat wilde, een 
actieve. Een bezoek aan aardewerkateliers in Guellala en aan de Souk 
in de hoofdstad van het eiland. Al met al een indrukwekkende reis, één 
waarbij alle deelnemers met plezier terugblikken.
 



S a l e s  M e e t i n g

Sandvik – vergaderen en genieten in retrostijl

Dat een sales meeting veel meer kan zijn dan louter een bijeenkomst 

over cijfers en targets, heeft Sandvik zijn medewerkers laten zien. Voor 

een internationaal gezelschap organiseerde het bedrijf een tweedaags 

seminarie. Om buiten de klassieke paden van Brugge te gaan werd 

er, om toch in dezelfde stijl te blijven, gekozen voor Bokrijk als locatie.  

Na de meeting werd ‘s avonds uitvoerig nagekaart tijdens een heuse 

middeleeuwse avond.

De gasten werden verwelkomd door narren met brandende fakkels. In 

de kelders van de ‘oude stad’ stond vervolgens een heuse middeleeuwse 

maaltijd klaar. En die kon en kan nog steeds niet zonder vertier en plezier 

aan de tafels. Ingrediënten waren: muziek uit die tijd, gespeeld op tradi-

tionele instrumenten zoals de draailier, schalmei en fijfer, een animatie 

met brandende fakkels, valkeniers en hun vogels en aan het einde zelfs 

met middeleeuwse dansen. Diep in de nacht volgde de weg terug naar 

het hotel.  Afgaand op de reacties te volgende ochtend is het alvast een 

onvergetelijke ervaring geworden.

CERA: de grootste aandeelhoudersvergadering van het land 
waarbij Cum Laude zorgde voor de logistieke ondersteuning.
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En natuurlijk organiseerden wij in de afgelopen maanden nog tal van andere even-
ementen, onder andere voor:

Accenture, Barco, Baxter, Beluga, CERA, Delta Lloyd Bank, Deutsche Bank, Dimarso, 
Ericsson, ExxonMobil, Janssen-Cilag, Mensura, Mercuri Urval, Promedia, SD WORX, 
Thomson CompuMark,Vertigo

Valt er iets te organiseren? Wij doen het graag, goed en gewoon op tijd. Het is tenslotte 
ons vak. Dus: heeft u ideeën of wensen? Dan komen wij graag een keer bij u langs voor 
een oriënterend gesprek. Daarna werken wij een voorstel met kostenindicatie voor u uit. 
Geheel vrijblijvend, natuurlijk.

augustus 2007


