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e v e n t n e w s



Voorwoord

Pure beleving! Dat is waar Cum Laude steeds voor gaat. Een event is tenslotte pas echt 
geslaagd wanneer de impact ervan een fors minder beperkte houdbaarheidsdatum heeft dan 
het vluchtige moment zelf. 

Een event mag dan ook meer zijn dan alleen een leuke, boeiende, sportieve, leerzame, 
informatieve en/of gezellige dag of avond meemaken. Er kan immers veel meer mee bereikt 
worden, zo veel meer dan alleen ‘een goed gevoel’ achterlaten. Dan kijken we graag naar de 
doelstellingen op de langere termijn, op communicatief gebied en op het personeelsvlak. Dan 
moeten we een iets andere, veel bredere context in aanmerking nemen. Het is een kwestie van 
het bepalen van de juiste strategie. Inzichtelijkheid vooraf, goede opvolging nadien. Want 
dan, zo is onze ervaring, dan kan ‘een goed gevoel’ ook daadwerkelijk worden gekapitali-
seerd. Het werkt motiverend en leidt tot sterkere betrokkenheid. Tot verhechting van relaties, 
van complete netwerken zelfs.

Beleven en laten beleven, intens en intensief, niet alleen op het moment suprème maar bij 
voorkeur juist ook nog lang daarna. Zo werkten wij het voorbije jaar. Zo gaan we ook 2008 
in. 

Wij wensen u alvast heel fijne Feestdagen!
 
Annemie Braes
Managing Director Cum Laude

december 2007



O p e n d e u r  W e e k e n d

Durabrik – Opendeur Weekend

Voor het jaarlijkse Opendeur Weekend van Durabrik werd het ganse ter-

rein van deze bouwgigant uit Drongen benut. Een rode loper liep via het 

magazijn, waar een bouwbeurs was ondergebracht, naar de toonzaal en 

naar de voor de gelegenheid opgetrokken tent. Daar was een uitgebreide 

kinderanimatie voorzien. Een bandje zorgde voor een gezellige, ontspan-

nen sfeer en, met een wafelkraam en de nodige catering, werd ook de 

innerlijke mens uitstekend verzorgd. In de verschillende praathoekjes kon-

den potentiële klanten rustig overleggen met de aanwezige medewerkers 

van Durabrik.  

Op de vrijdagavond werd het hele complex ingericht voor een avondfeest 

voor alle contacten en toeleveranciers van het bedrijf. Op zaterdagavond 

waren dan de medewerkers zelf aan de beurt. Een glaasje tijdens de 

receptie in de wandelgangen van de bouwbeurs, daarna bijschuiven 

voor het diner in de tent. En iedere morgen werd diezelfde tent weer volle-

dig omgebouwd voor de dagactiviteiten. Een maximale benutting van de 

eigen infrastructuur, met een bijzonder geslaagd weekend als gevolg!





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

C&A – Job & Fashion Days

Lastig om goed personeel te krijgen? Absoluut niet, als je het maar op de 
juiste manier aanpakt. C&A was op zoek naar Store & Floor Managers, 
Cum Laude organiseerde er een heus rekruteringsweekend omheen.

De gedachte achter dit event: breng de wereld van C&A op een actieve 
manier in beeld en de meest interessante kandidaten hoeven zelfs al niet 
meer overtuigd te worden. En zo gebeurde het. Eén groot C&A-Forum, 
ingericht als mini-winkel met vier corners voor vier aparte activiteiten. ‘C&A 
Styling’, waar de deelnemers kleur- en stijladvies kregen van professionele 
stijladviseurs, maar waar ook een stylingsessie was georganiseerd met 
C&A’s nieuwe kledingcollectie als vertrekpunt. Een ‘Visage corner’ met een 
make-up specialiste en Jobs@C&A, waar informeel over werken bij C&A 
gepraat kon worden. Tenslotte was er een ‘Foto-corner’, waar gasten een 
leuke reminder konden laten maken aan hun deelname. Hun foto werd 
in de lay-out van de C&A-campagne gestoken, zodat het net leek of de 
kandidaten een model waren geweest in diezelfde campagne.

In een aparte, afgescheiden ruimte konden geïnteresseerden terecht om 
met een C&A-medewerker te praten over wat de jobs nu precies inhielden. 
Een betere eerste screening was niet denkbaar geweest, zo wisten we al 
vooraf en zo bleek ook achteraf. Liefst 150 belangstellenden solliciteerden 
bij C&A. Echt relevante kandidaten werden uitgenodigd voor een ver-
volggesprek…



F a m i l y  D a y s

Philips: Discovery Fun Day in Bokrijk

Nu eens niet special voor de werknemers, maar vooral gericht op het 

plezier van hun kinderen. Zo wilde Philips de accenten gelegd hebben. 

En zo gebeurde het ook.

Philips koos voor zijn Discovery Fun Day de Oude Stad van Domein 

Bokrijk als uitvalsbasis voor activiteiten, catering en optredens. Met 

bussen vanuit de hele Benelux stroomden de families toe. Op het 

programma stonden keuzeactiviteiten van actief en sportief tot heerlijk 

relaxerend, voor elk wat wils. Zo konden de kleintjes zich amuseren op 

de springkastelen, in de crea-zone of bij de schmink. Elders konden de 

deelnemers kiezen uit een enorm aanbod van sportieve activiteiten, spel 

en avontuur, zowel indoor als outdoor; al naar gelang ieders wensen en 

interesses. En natuurlijk was de entourage inspirerend genoeg voor de 

nodige ontspanning, om nieuwe contacten te leggen of voor een goed 

gesprek met oude bekenden.

Fiat Services: Team building in Zwijnaarde
De teambuilding van Fiat Services werd gehouden op het domein van 
het Kasteel van Zwijnaarde. Daarnaast werd er op het domein een 
heus kinderdorp opgebouwd. De volwassenen konden in de namiddag 
genieten van een golfinitiatie en verschillende durf-en-doe-activiteiten, 
individueel en in groepen, uitstekend om de teamgeest te versterken! 
Na een dag vol activiteiten genoten alle aanwezigen van een verruk-
kelijke barbecue.



T e a m  M e e t i n g

Thomson CompuMark
Jaarlijks houdt Thomson CompuMark een Team Meeting voor zijn 

medewerkers van de marketing en communicatie-afdeling. Een meeting 

die afgewisseld wordt met activiteiten om zo de teamgeest te versterken. 

Dit jaar vond het plaats in Trier, de oudste stad van Duitsland met z’n rijke 

Romeinse geschiedenis. Centraal in dit event stond de opdracht om een 

vlot te bouwen, in verschillende teams en onder het motto ‘together we 

will make it’. Creatief denken, overleggen, construeren, te water laten en 

-om het resultaat van de gezamenlijke inspanning te beoordelen- wedstrijd 

varen op het nabijgelegen meertje.  

’s Avonds wachtte de deelnemers een fantastisch diner in Restaurant 

Walderdorff’s, op wandelafstand van het hotel. Aansluitend volgde een 

ontdekking van Trier bei Nacht onder leiding van een stadsgids. Als goed 

gemotiveerd team keerden de medewerkers de volgende dag terug naar 

huis. 
 



H R  E v e n t

SD WORX – Personeelsfeest KMO

Het moest een vervolg worden op het strategische concept ‘Proxy’. Al 
enkele jaren geleden werd dit opgestart en staat voor connectiviteit, efficiënte 
communicatie, collegialiteit en een vlotte samenwerking. Boven alles 
moest echter in dit event ‘de fun’ centraal staan. Cum Laude bouwde 
‘MySDspace’, geënt op het vooral bij jongeren zo populaire ‘MySpace’. 
De opzet was om wat meer te weten komen over al bekende collega’s 
en nieuwe collega’s leren kennen.

Voorafgaand aan het event ontvingen alle genodigden een persoon-
lijke login voor een eigen MySDspace-pagina, met het verzoek om 
die in te vullen. Tijdens het event zelf, in Stuurboord (de gerenoveerde 
Scheldehangar 26/27), kregen collega’s met dezelfde profieleigen-
schappen de kans om elkaar beter te leren kennen. Een hit! In een 
stimulerende, ongedwongen ambiance kwam de interactie tussen de 
medewerkers razendsnel op gang.

Afsluitend werd op het centrale podium een verdere toelichting gegeven 
over ‘Proxy’ en de laatste stand van zaken. Wanneer dan de prijzen 
voor het beste KMO-kantoor en de twee meest sympathieke, meest 
waardevolle collega zijn uitgereikt, rest er nog één programmapunt: 

party-time!





1 0 - j a r i g  b e s t a a n  +  n a a m s v e r a n d e r i n g

V.C.S.P.O wordt Verso
Ruim driehonderd gasten waren bijeengekomen in de Lamot in Mechelen 

om het tienjarig bestaan met V.C.S.P.O mee te vieren. Bovendien 

zouden ze hier getuige zijn van de bekendmaking van de nieuwe naam 

en het nieuwe logo. In een korte flitsende show werd teruggeblikt op tien 

jaar V.C.S.P.O, een combinatie van video, interviews, presentaties en 

debatten. 

Eva De Roovere zorgde voor een culturele muzikaal intermezzo. Dan 

werd het nieuwe Verso-logo onthuld met een spectaculaire videoshow, 

bijbehorende muziek en lichteffecten. Minister Frank Van den Broecke 

en erevoorzitter Roger Dillemans zorgden voor een ludiek slotwoord.

Als de gasten zich van het auditorium naar het walking dinner verplaat-

sen, blijkt de hele ruimte sfeervol uitgelicht in de kleuren van het nieuwe 

logo. Zelfs lopen er mime-acteurs rond met gezichten beschilderd in de 

huisstijlkleuren. Al met al een schitterende introductie, zowel voor wat 

betreft het gekozen moment als qua impact.



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

Scientific Atlanta/Cisco – European Sales Meeting

Van 13 tot 15 november verzamelden zich 250 sales verantwoordelijken 
van Cisco in het stijlvolle Plaza Theater in Brussel, centrum van Europa 
voor de Video Sales Conference. Drie dagen lang werden de toekomst-
mogelijkheden van video en High Definition beeldmateriaal besproken 
en toegelicht. De hele conferentie werd door Cum Laude in full HD 
weergegeven. 

Het avondprogramma stond de eerste dag in het teken van een networking 
event en wel in Claridge, de tweede dag werkt gewerkt rond drie ver-
schillende thema-events.

De derde en laatste dag reisden de deelnemers tenslotte moe maar 
tevreden en vooral met een schat aan informatie terug naar hun thuis-
bases, verspreid over heel Europa. 
 



Edenplein 17
2610 Antwerpen

tel. [03]829 09 53
fax [03]825 58 27

info@cum-laude.be
www.cum-laude.be

En natuurlijk organiseerden wij in de afgelopen maanden nog tal van andere even-
ementen, onder andere voor:

Evonik (Degussa) – Insites – Hertel – Janssen-Cilag – t-groep – Total Petrochemicals 
– PricewaterhouseCoopers – Luxottica – Five4U – Stibbe – IDEWE – Imtech …

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.
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