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Draaien op verschillende locaties, een hoge werkdruk en genoeg uitdagin-
gen: het is geen 9-tot-5-baan, die van projectmanager of evenementenorgani-
sator. Maar daar hebben freelancer Krista Davelaar en Evelien Schuurman 
van bureau Plan X Events absoluut geen moeite mee. Integendeel, zij vinden 
hun werk fantastisch en willen niets anders. Wat zijn de ervaringen van deze 
gedreven vrouwen in de evenementenbranche en wat maakt het plannen van 
events voor hen nu zo bijzonder?

‘We willen en kunnen niets anders’
Krista Davelaar en Evelien Schuurman: 
gedreven eventmanagers

Wanneer ze niet op locatie bezig is, 
werkt Krista Davelaar vanuit haar 
kantoor aan huis in Nijmegen. Soms 
beheert ze projecten direct voor de 
eindklant, vaak wordt ze ingehuurd 
door evenementenbureaus - zoals 
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dat van Evelien Schuurman. Evelien 
opereert vanuit een kantoor in Doe-
tinchem en werkt voor eindklanten of 
wordt door een bureau ingezet als in-
terimmer op een onderdeel of op het 
gehele project.

Hoe was het afgelopen jaar voor jullie?
Krista: “Stilstaan was nooit een optie 
in onze branche. De ontwikkelingen 
gaan heel snel, dus je moet vernieu-
wend blijven. Anders word je hopeloos 
ouderwets. Afgelopen anderhalf jaar 
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ik mezelf blijven bijscholen om mijn 
klanten zo goed mogelijk te bedienen. 
Het is belangrijk om met de tijd mee 
te gaan. Vandaag nog heb ik te horen 
gekregen dat we binnen twee weken 
een fysiek evenement voor 100 mede-
werkers moeten ombouwen naar on-
line. Daar heb je voldoende kennis voor 
nodig, anders red je het nooit. Door 
online kijk ik nu ook anders naar een 

fysiek event. Online events hebben het 
vak van het evenementen organiseren 
echt verrijkt.”

Dus jullie zijn wel blij met de online 
ontwikkelingen binnen de branche?
Krista: “Jawel, ik zie ze als toevoeging. 
Online komt niet in de plaats van live, 
maar biedt extra mogelijkheden. En 
sommige dingen blijven wel hetzelfde. 

Loopbaan
Krista koos voor de studie Vrijetijdsmanage-
ment, gevolgd door Communicatieweten-
schap met Marketingcommunicatie als afstu-
deerrichting. Na te hebben gewerkt voor een 
evenementenbureau, begon ze tweeënhalf 
jaar geleden voor zichzelf. Ze heeft ‘vlieguren’ 
gemaakt in het organiseren van zowel zakelijke 
als publieksevenementen.

Loopbaan
Evelien studeerde Culturele Maatschappe-
lijke Vormgeving met als afstudeerrichting 
Recreatie & Toerisme. Haar minor werd ‘eve-
nementen organiseren’, waarin ze stage liep 
bij een van de eerste evenementenbureaus 
van Nederland. Later volgde ze de opleiding 
Projectmanagement. Plan X Events werd op-
gericht in 2006.

kwam dit natuurlijk in een stroomver-
snelling. Flexibiliteit werd onze middle 
name, want we mochten steeds weer 
met nieuwe scenario’s komen. Online 
events bestonden al wel, maar zijn nu 
niet meer weg te denken. Heb je die 
slag gemist, dan heb je een probleem.”

Evelien: “Wegens de verschuiving van 
live naar online en hybride events ben 
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Waar ik blij van word, is een tevreden 
opdrachtgever. Dat blijft, als je je werk 
goed gedaan hebt tenminste. De doel-
stelling van een bedrijf of organisatie is 
vaak ook online goed te verwezenlijken.”

Evelien: “Het gaat er inderdaad om wat 
de doelstelling van de opdrachtgever 
is en hoe je die kunt bereiken. Welke 
vorm past hier het beste bij: live, online 
of hybride? Bij evenementen met ken-
nisoverdracht is online een toevoeging. 
Als je wilt netwerken, loop je nog wel 
tegen uitdagingen aan. De toevallige 
ontmoetingen zie ik (nog) niet opge-
vangen in een chatcarrousel. Boven-
dien mis je de beleving van een fysiek 
evenement: de reis naar de locatie, de 
ontvangst, de geur van verse koffie. 
Maar we halen de mooie dingen die 
wél een toevoeging zijn uit de online 
events. Wat ik heel duidelijk zie, is dat 
evenementen nog vaker een middel 
worden om communicatiedoelstellin-
gen te bereiken. Ik blijf er wel bij dat 

live je boodschap verkondigen het al-
lerkrachtigste is.”

Wat zien jullie als grootste 
uitdaging(en)?
Krista: “Door de onzekerheid van afge-
lopen anderhalf jaar hebben best wat 
mensen de branche verlaten en dus is 
het zaak om voldoende goede vakmen-
sen erin te houden. Anderzijds kon er 
na de zomer ook weer meer en is de be-
hoefte binnen bedrijven om een event 
in te zetten weer toegenomen, dus dan 
is het de uitdaging om aan de vraag 
van de opdrachtgevers te kunnen blij-
ven voldoen.”

Evelien: “Ik zie dat opdrachtgevers af-
wachtend zijn, wat heel begrijpelijk is 
door de continu veranderende maat-
regelen. De grootste uitdaging op dit 
moment blijft het snel en in zeer korte 
tijd aanpassen van je programma en 
daarbij niets inleveren op kwaliteit.”

Krista: “Ja, het op korte termijn beslis-
sen en snel kunnen opleveren, dat 
moest de laatste anderhalf jaar wel. 
Maar je hoopt toch dat je als event- of 
projectmanager uiteindelijk weer eer-
der bij de planning betrokken wordt, 
zodat het evenement mooi ingebed is 
in de jaarkalender en onderdeel van de 
campagne wordt.”

Wat maakt een event voor jullie 
geslaagd?
Evelien: “Als de doelstelling van de 
opdrachtgever wordt bereikt en de 
gasten geïnspireerd en tevreden naar 
huis gaan. Als je impact kunt maken 
en waarde kunt toevoegen als event-
manager.”

Krista: “Voor ons maakt het niet eens 
zoveel uit wat voor event het is. Ik houd 
zelf juist van de variatie in en diversiteit 
aan evenementen. Zo stond ik afgelo-
pen jaar meerdere keren in een studio 
voor een online event of congres, maar 
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ook op het Circuit van Zandvoort voor 
de hospitality van Dutch Grand Prix: 
het is allemaal leuk. Wel heb ik een 
voorliefde voor buitenlocaties.”

Zitten er ook minder leuke kanten aan 
dit beroep?
Krista: “Het is algemeen bekend dat 
event- of projectplanner een stressvol 
beroep kan zijn. Daar moet je tegen kun-
nen. Soms werk je in de weekenden of 
ben je langere tijd van huis. Je moet echt 
gedrevenheid voor het vak hebben.”

Evelien: “Je moet inderdaad wel tegen 
druk kunnen en gas kunnen geven om 
alles in goede banen te leiden. Persoon-
lijk vind ik dat niet vervelend. Je weet 
gewoon dat je de laatste paar weken 
extra hard bezig bent, omdat je som-

mige dingen pas op het laatst kunt 
doen. Voor een event moet je wel eens 
wat aan de kant zetten, maar je werkt 

naar een hoogtepunt toe en als je dan 
een project afrondt, is het fantastisch 
om het mooie resultaat te zien.”
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