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Voorwoord
Uit een onlangs gehouden branche-onderzoek bleek een aantal trends die onze sector meer en
meer gaan beheersen. Opmerkelijk, de uitkomsten van dat onderzoek? Als we ze vergelijken
met wat wij bijvoorbeeld al vóór het bekend worden ervan organiseerden… Lees maar eens
verderop in deze nieuwsbrief!
• Korte, krachtige doe-events hebben een grotere impact dan lange dagen met overladen
meerkeuze-programma’s – zie pagina 10.
• Combinatie-events zijn ‘in’ - marketing, sales, interne motivatie en feest in één event maar
wel met een apart program voor de verschillende doelgroepen – zie pagina 7.
• Programma’s moeten niet te ‘vol’ zijn en vooral ook rustmomenten kennen met voldoende
ruimte voor (betere) kennismaking en contact – zie pagina 5.
• Hits en trends uit de film-, televisie- en theaterwereld zullen in aangepaste vorm voor events
worden ingezet – zie pagina 3 en 11.
• Opdrachtgevers waarderen kleinere bureaus meer dan grotere, juist vanwege hun bereikbaarheid en flexibiliteit. Ondanks onze groei, blijven wij een bureau waar opdrachtgevers zich uitstekend thuis voelen.
Niets nieuws onder de zon? Ach, het is goed om op zo’n manier weer eens bevestigd te krijgen
wat we altijd al dachten en deden. Het een kwestie van creatief omgaan met je vak. Dan
vind je altijd de juiste weg om de communicatiestrategie te vertalen naar echt belevingsvolle,
spraakmakende events. En dat zullen we blijven doen. Op welke manier ook.
Annemie Braes
Managing Director Cum Laude

SD WORX – ‘Gilberkes’ in Pirate-style
Het was alsof Johnny Depp zo uit de film was weggelopen om de personeelsleden van SD WORX op te pikken aan de Antwerpse Brouwersvliet.
Samen met zijn kompanen loodste hij hen naar het nabij gelegen
Pirateneiland voor een ‘Pirates of the Caribbean’ event. Hier aangekomen,
kregen de medewerkers de verplichte attributen uitgereikt: een haak,
ooglap, bandana, zwaard etc. Nadat ze het piratenlied hadden geleerd,
mocht het spektakel beginnen. Rode draad vormde de uitreiking van de
‘Gilberkes’ – trofeeën voor de beste sales-vrouwen, sales-mannen en salesteams. De uitreiking werd afgewisseld met ludieke, actieve piratenspelen
waarin de verschillende winnaars het tegen elkaar moesten opnemen.
Aan het slot van de competitie werd de superpiraat onder de winnaars
bekend gemaakt. Hij mocht de kluis openen, waarin een heuse schat
verborgen lag: chocolade centen en fonkelende nepjuwelen, plus de
uitnodiging om naar de receptie te komen. En daarmee was het startsein
gegeven voor het officieuze gedeelte van de avond.
In de receptieruimte stond een fotostudio opgesteld. Hier kon iedereen
een foto laten maken, waarbij hun gezicht op de filmposter van ‘Pirates of
the Caribbean’ tussen Johnny Depp en zijn tegenspeelster Keira Knightley
werd geplaatst. Zo kregen de deelnemers aan het slot een mooie souvenir
aan een super-avontuurlijke dag mee naar huis.
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t-groep naar de Lichtstad
Targets halen is leuk, in meer dan één opzicht. Dat ondervonden ook een
350 medewerkers van t-groep, de overkoepeling van de van t-interim
(uitzendkantoren) en Ascento (HR Consultancy).
Vanuit Brussel en Lille vertrokken ze met de TGV naar de Lichtstad, in alle
vroegte en gewapend met een ontbijtbox, om zo veel en zo lang mogelijk
van een dagje Parijs te kunnen genieten.
Het programma was vrij naar keuze: een gegidste wandeling door het
fameuze Quartier Latin, shoppen in de Galeries Lafayette, slenteren tussen
de schatten van het Louvre of een bezoekje brengen aan de Eiffeltoren.
Of, gewoon een dagje zelf er op uit.
De lunch op de Seine met de Bateau-Mouche en het ‘Dîner Spectacle’
in Paradis Latin waren dan weer de momenten waarop iedereen bijeen
kwam om ervaringen uit te wisselen. Maar ook lang na die dag werd er
nog met veel plezier gesproken over deze ontspannende dag in die stad
waar je altijd tijd te kort komt.
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Sara Lee – Personeelsfeest in Venetiaanse sfeer

Sandvik – Tweedaags internationaal seminarie

Voor het vertier en plezier waar het personeelsfeest voor bedoeld was,

‘Out of the ordinary’ werd de naam en het thema voor een tweedaags

had Sara Lee een avond lang de beschikking over de complete grote

seminarie voor een internationaal gezelschap. Als locatie kozen we voor

zaal van San Marco Village in Schelle. In het gekende Italiaanse decor

het Tulip Rotterdam-Centre, een schitterend design hotel aan de Maas,

zou het aan ‘fun’ die avond beslist niet gaan ontbreken.

vlakbij de beroemde Erasmusbrug en met uitzicht over de Leuvehaven.

De vierhonderd personeelsleden werden ontvangen door in het wit

Plenaire sessies, parallelsessies, lunches en natuurlijk een spraakmakend

geklede Venetiaanse steltlopers, die hen naar het apéritief begeleidden.
Daarna volgde een diner met, ter afsluiting, een fantastisch dessert-buffet.
Tussendoor kregen de gasten uitgebreid de kans om zelf te bepalen
welke muziek hen na het diner in beweging zou krijgen. Per sms kon
iedereen zijn favoriete nummers naar de top stemmen. Elk half uur
werden de aanwezigen met een tussenstand geïnformeerd over de
hoogst scorende nummers. Na afloop van het buffet volgde dan het
beloofde optreden van ‘Mogroove’, een zalig swingende party-band.
Ze speelden de topfavorieten van het publiek en natuurlijk ook die nooit
meer weg te denken party-klassiekers. Gevolg: alle voetjes van de vloer,
tot diep in de nacht.

event ter afsluiting van de eerste vergaderdag. Voor het ‘Dinner in the
Dark’ worden de deelnemers aan de tweedaagse, via een sas die de
ogen moet laten wennen aan het donker, begeleid naar een pikdonkere
ruimte. Kelners voorzien van nachtkijkers brengen hen naar de tafels.
Dan worden ieders zintuigen letterlijk op de proef gesteld. Proeven,
ruiken, horen… alles ‘voelt’ anders wanneer mensen weinig tot niets
kunnen zien. Slechts spaarzaam worden de gasten af en toe bijgelicht
om ze toch een blik te gunnen op de gerechten op hun bord en naar
hun tafelgenoten. En tussen de gangen door krijgen zij spannende acts
gepresenteerd: een dansact en een optreden van Drag Queens Een
unieke, indrukwekkende ervaring, zo bleek.
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Mensura – Bollywood in Brussel
Voor Mensura baseerden we ons concept volledig op de ‘booming’
filmindustrie van India. De SAP-Lounge werd er compleet voor omgebouwd tot een heuse filmstudio, met projecties en beelden rond de
thematiek. Ook het interieur kreeg die karakteristieke, oriëntaalse toets.
Relaxe louge-zithoeken met lage oosterse tafeltjes, krukken in bamboe,
grote gouden parasols, warme kleuren, een tijger- en een gouden
Boeddhabeeld op een sokkel, een antieke gebeds-gong en zo meer.
Voor het walking dinner (‘fusion’ met veel typisch Indische accenten)
werd zelfs ieder buffet uitgewerkt als een apart mini-decor.
Wie dat wenste, kon tijdens het event genieten van een handmassage
bij één van de Indische masseuses. Ook werden de gasten uitgenodigd
om een bezoekje te brengen aan de waarzegster. Of mee te doen met
het ‘filmdansen’. Maar de klap op de vuurpijl was wel het optreden van
‘Cookies and Cream’, een hippe party-band met de vinger aan de pols
van de moderne popmuziek zonder de ‘golden oldies’ te vergeten. Op
een unieke manier brachten zij hun interpretaties van ‘the best ever’ aller
tijden. Alle stijlen kwamen aan bod, met maar één doel: iedereen in het
publiek uit de bol laten gaan. En reken maar dat dát ook gebeurde!
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Philips – Team Building (Ice Carving) Event

Easi – Verrassende personeelsavond

In ieder mens schuilt wel een artistieke geest. Vaak is het alleen een

Easi contacteerde Cum Laude voor het uitwerken van hun jaarlijkse

kwestie van die geest uit de fles te laten komen. Voor Philips kregen

personeelsevent. Het thema van de avond werd ‘Moulin Rouge’. Maar

wij de medewerkers zover. Tijdens ‘ice carving-workshops’ luidde de

voordat het echte spektakel zou beginnen, wachtte de personeelsleden

opdracht om in teamverband een ijssculptuur te maken. Na een uit-

bij aankomst een spannende verrassing: een Diamond Cocktail! Een

gebreide demonstratie, mochten de deelnemers zelf aan de slag om

glas champagne met een klein steentje onderin, een schitterend en

een figuur uit het ijs te kappen. Met raad en daad werden zij daarbij

flikkerend steentje. Was het een Cubic Zirkonia? Of zou het een echte

bijgestaan door echte professionals.
Plaats van handeling was het terras van een kasteel in groene, winterse
omgeving. Echt koud was het niet. Wie wel dat idee had, kon zichzelf
en/of de inwendige mens verwarmen aan de jenever- en glühwein-bar.
Het team dat het beste ontwerp rond het thema ‘building on strenghts’
had weten te realiseren, mocht met de eer van de dag gaan strijken.
Maar winnaar werd uiteindelijk iedereen die dit koude, harde medium
had weten te overwinnen. Stof genoeg, dus, tot napraten tijdens het
diner in het kasteel.

zijn? Bij drie van de gasten was dat inderdaad het geval. Zij werden
de gelukkige bezitters van een heuse briljant!
Dan door naar de thema-avond. Tijdens het diner bracht een showballet de spectaculaire show ‘Revue Revue’. Vrolijke, opzwepende
klanken als kwamen ze rechtstreeks vanuit de Moulin Rouge: Cancan
en Charleston. Ondertussen werden tal van internationale nummers live
gezongen, waaronder die uit de film ‘Moulin Rouge’ met Nicole Kidman
en Ewan McGregor. In één woord: adembenemend.
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En natuurlijk organiseerden wij in de afgelopen maanden nog tal van andere evenementen, onder andere voor:
Delta Lloyd – PricewaterhouseCoopers – Janssen-Cilag – Philips – Techmar – Truvo
– Multipost – Beluga
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.

Edenplein 17
2610 Antwerpen
tel. [03]829 09 53
fax [03]825 58 27
info@cum-laude.be
www.cum-laude.be

