
- Terugblik op 2022 -



Terugblikken met ons 2022 fotoalbum, inspiratie en tips #Back2Live

Na 2 jaar anderhalve meter, hybride en online events stond 2022 in het teken van #Back2Live! En 
dat hebben we allemaal gemerkt ook. In eerste instantie wilde iedereen hun evenementen ‘inhalen’ 
in de warme maanden mei, juni en september. Vaak last minute en we konden de vraag haast niet 
aan. 

Maar gelukkig groeide het vertrouwen in fysieke bijeenkomsten en hebben we tot aan het einde van 
het jaar mooie inhoudelijke events van hoge kwaliteit mogen organiseren. Vol met verrassingen en 
live experiences voor die oh zo belangrijke impact. Van verbindende drakenbootrace en netwolact tot 
‘criminele’ acteurs en decors. 

Met veel trots blikken wij terug naar deze onvergetelijke momenten in ons 2022 fotoalbum; vol 
inspiratie en mooi vormgegeven door Isa. 

Wij willen onze klanten en partners bedanken voor het vertrouwen, flexibiliteit, enthousiasme en 
harde werken. We creëren graag samen met jullie ook in 2023 nog meer onvergetelijke momenten!



Wij maken van jouw 
zakelijke event een 

onvergetelijk moment! 
- VKOZ events & communicatie



Dag voor 
Leidinggevenden

De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden. 
Ze komt op voor de democratische rechtsstaat, 
zorgt voor een goede toepassing van het recht 
en voor beslissingen door onafhankelijke, 
onpartijdige, integere en deskundige rechters.

Elk jaar vindt de Dag voor Leidinggevenden 
plaats, dit jaar in Maarssen. Er is gekozen voor 
een centrale en unieke locatie, rekening houdend 
met duurzaamheid. De Rechtspraak heeft aan 
VKOZ gevraagd om het evenement van A-Z 
te organiseren, inclusief het vinden van alle 
sprekers en samenstellen van het inhoudelijke 
programma. Hierbij was het doel om hen 
maximaal te ontzorgen.



Een handgeschreven welkomwoord 
van Herma Rappa-Velt van de 
Raad voor de Rechtspraak!

Deelnemers verbinden met inspiratie en humor

Het is voor De Rechtspraak belangrijk om aandacht te geven 
aan duurzaamheid: wij hebben hiermee rekening gehouden door 
de keuze voor de locatie, catering en het gebruik van openbaar 
vervoer met het inzetten van pendelbussen. Daarnaast is 
interactiviteit belangrijk doordat in twee jaar het fysieke contact 
nauwelijks heeft plaatsgevonden. Tussen zowel bestaande als 
nieuwe collega’s hebben we dit op een verrassende manier met 
veel humor bereikt. Ook de loungesetting op de locatie helpt 
hierbij, wat het contact stimuleert en tevens mogelijkheden 
voor buitenactiviteiten biedt. Bijvoorbeeld het schermen en de 
drakenbootrace.

Bekijk hier de behind the scene video

Klik hier voor meer tips!

https://www.youtube.com/watch?v=CV8i9Nt6jps
https://www.youtube.com/watch?v=CV8i9Nt6jps
https://www.vkoz.nl/evenementen/de-rechtspraak/


Inspirerende en interactieve  keynote spreker

Tijdens de opening in de plenaire zaal hebben deelnemers kaartjes ingevuld naar aanleiding van 
vragen van Karim. Deze zijn doorgenomen en buiten opgehangen zodat iedereen ze kon lezen. Bij 
de plenaire afsluiting zijn de kaartjes besproken en kwamen er inspirerende antwoorden uit. Dit 
was een leuke manier om inhoud op te halen.

De deelnemers vonden het een geslaagde dag met een combinatie van workshops met veel 
informatie en sportiviteit. We hebben optimaal gebruik kunnen maken van de locatie door 
het prachtige weer: deelnemers konden buiten lunchen en de twee workshops die buiten 
plaatsvonden. De improvisatieacteurs hebben veel deelnemers kunnen verbinden en nieuwe 
mensen hebben elkaar leren kennen. De Rechtspraak hoopt het evenement jaarlijks te kunnen 
organiseren op net zulke mooie locaties als InnStyle.

Spreker: Karim Bennamar



Eventlocatie: Innstyle in Maarssen



De New Business Roundtable is een Europees netwerk van executives in New 
Business Development en Innovation van bedrijven zoals Google, KPN, ING, Arcadis, 

Eneco, AkzoNobel, Achmea, IBM, Arcadis, Damen, Boskalis en Philips.

Jan van den Ende, professor Innovation and Technology Management bij Rotterdam 
School of Management aan de Erasmus Universiteit is de initiatiefnemer hiervan. 
VKOZ organiseert vanaf 2018 de evenementen van New Business Roundtable. Zo 

vindt er twee keer per jaar een congres plaats en drie keer per jaar een seminar.

Bekijk hier waar we die organiseren.

https://www.vkoz.nl/evenementen/new-business-roundtable/


Marjolein en haar team hebben uitstekende ideeën 
voor de inrichting van events, en door hun super 
efficiënte werkwijze nemen ze je alle zorgen uit 

handen!"

- Professor Jan van den Ende



Akkoord voor 
een conferentie

Het Leerwerkakkoord (LWA) 
is een samenwerking tussen 
onderwijs, bedrijfsleven en lokale 
overheid in de arbeidsmarktregio 
Rotterdam-Rijnmond. 

Het akkoord heeft een looptijd 
van zes jaar (2019-2024) en de 
partners investeren met geld en 
personele inzet in deze aanpak. 
De Stuurgroep LWA wil een 
werkconferentie organiseren om 
de bevindingen en aanbevelingen 
van de Tussenevaluatie LWA 
(2019-2021) met alle partners 
meer cross-over te bespreken.

Eventlocatie: Stadion Feyenoord, De Kuip.



Een programma passend bij de locatie

Zo hadden we eerst de aftrap met 
registratie van de deelnemers waar de 
improvisatieacteurs als de dames voor 
een leuk ontvangst zorgden. Daarnaast 
ondersteunden ze de sprekers en werden 
deelnemers met elkaar verbonden. 
Tijdens de plenaire opening werd een 
spetterende openingsfilm afgespeeld 
waarin werd teruggeblikt op successen 
tot nu toe. Dagvoorzitter Mark Beumer 
en de twee gastsprekers Fabian Dekker 
en Aad van der Werf deden samen met 
Peter Smit de opening.

Tijdens de eerste en tweede helft vonden 
negen inspirerende sessies plaats in 
verschillende originele zalen, waaronder 
de kleedkamers en de perszaal. 

Bekijk hier de here evenement plus event 
tips en inspiratie.

Improvisatieacteurs

https://www.vkoz.nl/evenementen/leerwerkakkoord/
https://www.vkoz.nl/evenementen/leerwerkakkoord/


Het begin van een jaarlijkse samenwerking

Tijdens de dag hebben we veel inhoud opgehaald en 
hebben de deelnemers een inspirerende dag gehad 
door de sessies die plaatsvonden, de beursvloer 
en de informatie die werd besproken tijdens de 
opening en de afsluiting. Door de deelnemers op 
een interactieve manier aan de slag te laten gaan, 
worden zij met elkaar verbonden en leren nieuwe 
mensen elkaar kennen. De Netwol-act heeft hier 
veel aan bijgedragen.

Voor meer inspiratie kregen alle deelnemers een 
magazine waarin zij veel terug kunnen vinden 
over het Leerwerkakkoord. De grote locatie bood 
veel mogelijkheden voor de sessies in bijzondere 
ruimtes. Deze conferentie was een mooi begin 
van een jaarlijkse samenwerking tussen het 
Leerwerkakkoord en VKOZ.

Bekijk hier de aftermovie van het evenement!

Netwol-act

https://www.youtube.com/watch?v=H_MxOBV-OWA




RIEC
Reflect & Connect

Eventlocatie: ss Rotterdam



Rotterdamse locatie als cadeau voor de 
deelnemers

Het Regionale Informatie- en Expertise 
Centrum Rotterdam, afgekort het RIEC, richt 
zich op de bestrijding van ondermijnende 
criminaliteit. Ze verbinden informatie, 
expertise en krachten van de verschillende 
overheidsinstanties. Voor het terugblikken 
naar succesvolle samenwerkingen, het 
vieren van successen, inspiratie opdoen 
en elkaar ontmoeten en netwerken, is een 
intern evenement georganiseerd op het ss 
Rotterdam. Deze mooie locatie was tevens een 
cadeautje voor de deelnemers!

Dagvoorzitter: Mascha Bakker



Interactiviteit op het water

We hebben goed gebruik gemaakt van 
de locatie: er was een interessante 
rondvaart van KRVE door de haven. 
Verhalen over de haven werden hier 
gedeeld en iedereen kwam informatie 
te weten over de grootste haven van 
Europa.

Als afsluiting van het interne evenement 
hadden we een gezellige borrel waarbij 
de komische Rotterdamse muziekgroep 
‘Naar de Haaien’ op bezoek waren. Zij 
zongen gezellige Nederlandse liedjes en 
maakten de dag helemaal compleet.

Netwerken op het deck van het ss Rotterdam

Wij hebben gezorgd voor een geslaagd 
evenement door onder andere de soepele, 
online registratie met Invitado. Hiermee werden 
de badges geprint voor de deelnemers. Veel 
mensen van het RIEC hadden elkaar nog niet 
persoonlijk ontmoet en door andere deelnemers 
werd er heel veel bijgepraat. Er zijn nieuwe 
ideeën opgedaan en nieuwe samenwerkingen 
aangegaan.

Op de locatie was alles goed verzorgd waardoor 
er een goede sfeer hing. ‘s Middags konden 
we naar buiten en later gingen we het deck 
op! Vanaf hier hadden we een mooi uitzicht op 
de skyline van Rotterdam. Om de deelnemers 
niet met lege handen naar huis te gaan, kregen 
zij een koekblikje met lekkere inhoud van het 
Rotterdamse Warenhuis, ingepakt in de kleuren 
van het RIEC met een bedankt kaartje.

Klik hier voor meer tips! 

Bekijk hier de behind the scene video

https://www.vkoz.nl/evenementen/riec-reflect-connect/
https://www.youtube.com/watch?v=YARVBGqlXQc


Naar de Haaien



RIEC
Ondermijningsdag 2022

Eventlocatie: Rotterdam Ahoy Convention Centre 





Decor gebouwd door Art4you decorations BV

Bekijk hier 
hoe we deze belevenis 
hebben gecreëerd. 

Drugs lab

Stash house

Shisha lounge

Haven van Rotterdam

https://www.vkoz.nl/evenementen/riec-ondermijningsdag/
https://www.vkoz.nl/evenementen/riec-ondermijningsdag/
https://www.vkoz.nl/evenementen/riec-ondermijningsdag/
https://www.vkoz.nl/evenementen/riec-ondermijningsdag/


VKOZ
events & communicatie



De onvergetelijke momenten parade

Een jubileum, kick-off, congres of beurs. Welk zakelijk evenement je ook organiseert,
je wilt op een unieke wijze in contact komen met medewerkers, klanten en relaties. Live, online of hybride.

Deze unieke events organiseerden wij de afgelopen jaren. Laat je inspireren.

Tijd voor een nieuwe website.

Eindelijk is het zo ver… Na 5 jaar hebben 
we een nieuwe website! In die jaren is er 
veel veranderd in de evenementenbranche. 
De afgelopen 2 jaar hebben we ons 
natuurlijk ontwikkeld als specialisten op 
het gebied van online en hybride events. 
Maar daarnaast zijn we steeds meer een 
strategische partner voor onze klanten 
geworden. Van live communicatie tot 
eventmarketing en experience; wij denken 
met hen mee.

Naar de nieuwe website! 
Bekijk hier de introductie video

https://www.vkoz.nl/bekijk-onze-evenementen-vkoz-rotterdam/
https://www.vkoz.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=rNDjBCK7a7M


volg onze socials voor nieuws, inspiratie en tips over 
de eventbranche en Rotterdam

CROOSWIJKSESINGEL 50A   I   3034CJ ROTTERDAM
INFO@VKOZ.NL I 010-210 79 61  I  WWW.VKOZ.NL


