
 

 
 

Projectplan 
 
Inleiding 
Na het vaststellen van de missie en doelstellingen wordt een start gemaakt met het opstellen van het 
projectplan. In deze beschrijving wordt een procesbeschrijving gegeven om te komen tot een 
projectplan. Een format voor het maken van een projectplan (productbeschrijving) is te downloaden. 

In onderstaande paragrafen wordt achtereenvolgens beschreven welke stappen we doorlopen om te 

komen tot een projectplan. Het opstellen van een personeelsplan en het maken van een 

projectbegroting zijn onderdelen die in de volgende stappen beschreven worden in de modelaanpak. 
 

Terminologie/taalgebruik:  

Vanuit de internationale oriëntatie van een evenement worden vaak voor evenement aspecten 

Engelse termen gebruikt. In de Modelaanpak wordt bij de project structuur zowel de Nederlandse als 

Engelse terminologie aangeboden. Het is aan de individuele organisator om daarin een keuze te 

maken.  
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1. Missie, doelstellingen en positionering 

De missie en doelstellingen zijn opgesteld in stap 3. In het projectplan wordt het resultaat van deze 

stap opgenomen. Voorafgaand aan de beschrijving van de missie en doelstellingen kan een 

beleidskader worden opgenomen, waarin de aanleiding voor het organiseren van het evenement 

wordt beschreven (bijvoorbeeld de uitgangspunten uit het meerjarenbeleid van de sportbond). 

Bij de uitvoering van het project wordt de missie, met de daaruit afgeleide doelstellingen steeds naar 

voren gehaald. Binnen deze kaders wordt het projectplan dan ook opgesteld./ 

2. Projectfasering 

De projectfasering is vastgesteld in de initiatieffase. In het projectplan wordt het faseringsschema 

opgenomen. Hieruit blijken de start- en einddata van de verschillende projectfasen. 

3. Projectstructuur: projectkaders en projectclusters  

In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op het bepalen van de projectkaders en het 
vaststellen van de projectclusters. 
 
Bij soortgelijke projecten is goede ervaring opgedaan door een projectstructuur te ontwikkelen met 
vier hoofdlijnen, te weten general affairs (algemene zaken), public affairs (publieke zaken), opera-
tional affairs (operationele zaken) en commercial affairs (commerciële zaken). Iedere hoofdlijn 
correspondeert met een managementgebied, waardoor het voor de hand ligt het management van het 
project ook aan de hand van de vier hoofdlijnen in te richten.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toernooidirectie 
 

Algemene zaken  
Public affairs 

Commerciële zaken 
Commercial affairs 

 

Publieke zaken 
Public affairs 

 

 

Operationele zaken 

Operational affairs 

 

Office Management 
Planning & control 

CSR 
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Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de hoofdlijnen zoals hierboven benoemd. Bij het 
opstellen van het projectplan en de verdere uitwerking hiervan moet de flexibiliteit worden ingebouwd 
om wijzigingen tussen de sub-hoofdlijnen aan te brengen. Op basis van deze indeling kan ook het -
management van het project worden ingericht. 
 

3.1 General affairs 
Binnen de hoofdlijn general affairs worden overkoepelende activiteiten uitgevoerd.  Binnen het cluster 
general worden projecten opgenomen die overkoepelend zijn aan andere clusters en deelprojecten. 
Zo valt het uitwerken van het projectplan onder deze hoofdlijn. Ook het aangaan van contracten valt 
onder dit cluster.. Binnen deze hoofdlijn is ook het cluster externe relaties opgenomen, de relatie met 
de internationale federatie is hier een voorbeeld van. De activiteiten binnen deze hoofdlijn worden 
veelal uitgevoerd door de toernooidirectie 

 

Clusters: 

 

 

 

 

 

3.2 Public affairs 
Public affairs is een begrip dat gebruikt wordt om de relatie van een organisatie met individuen of 
groepen die belang hebben bij de organisatie, te beschrijven. Voor sportevenementen kunnen dat 
sporters, toeschouwers, sportfans, media, bestuurders, politici, ambtenaren, belangenorganisaties 
etcetera zijn. 
Binnen de hoofdlijn public affairs worden de relaties met betrokken belanghebbenden onderhouden, 
zodanig dat de organisatie van het evenement niet wordt gehinderd door conflicterende belangen. 
Binnen dit domein valt de communicatie over het evenement via persoonlijke contacten, publieke 
media en eigen media, alsmede de promotie - bij voorkeur samen met de partners – van het 
evenement. Ook de ontwikkeling van de huisstijl valt binnen het cluster communicatie. Binnen het 
cluster host broadcasting worden de activiteiten uitgevoerd die betrekking hebben op de complete TV 
registratie (inclusief productie van het signaal en uitzending van het signaal).  
 

Clusters: 

 

 

 

 
 
 
3.3 Commercial affairs 
Binnen deze hoofdlijn moet de commerciële potentie van het evenement worden vertaald naar zoveel 
mogelijk inkomsten uit sponsoring, kaartverkoop (inclusief hospitality) en publiek/private partnerships. 
Kritische randvoorwaarde is dat de inkomsten het niveau van de afgesproken kosten moeten halen.  
 

Clusters: 

 
 

General affairs 
(1) Algemeen / General 

(2) Externe betrekkingen / External relations 

Public affairs 
(3) Communicatie / Communications  

(4) TV registratie / Host Broadcasting 

 

Commercial affairs 
(5) Sponsoring / Sponsorfinding 

(6) Hospitality  
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3.4 Operational affairs 
Binnen deze hoofdlijn worden de richtlijnen van de opdrachtgever (internationale federatie) omgezet 
naar een evenement naar Nederlandse maat. Daarbij moet worden geanticipeerd op de logistieke en 
infrastructurele situatie. In grote lijnen betekent dit het ombouwen van het stadion, het organiseren 
van de wedstrijden, het treffen van logistieke voorzieningen en het opzetten van de ticketing, de 
accreditatie etc. Kritische randvoorwaarde is het beperken van de kosten tot het afgesproken 
budgetniveau. Tot dit domein horen ook de supportfuncties en de zorg voor het backoffice. 
 

Clusters:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afhankelijk van de grootte van het evenement kan ervoor worden gekozen om ook een cluster (20) 
media operations op te nemen. Bij de organisatie van een kleinschalig evenement kan dit als 
deelprojectcluster worden opgenomen onder het cluster communicatie. 
 

  

Operational affairs 
(7) Infrastructuur en logistiek / Infrastructure & logistics 

(8) Wedstrijdzaken / Competition operations 

(9) Ticketing 

(10) ICT / IT 

(11) Transport  

(12) Hotelaccommodatie / Hotelaccommodation 

(13) Accreditatie / Accreditation 

(14) Beveiliging / Security 

(15) Events 

(16) Catering 

(17) Personeelszaken / Human Resources 

(18) Team service / Team services 

(19) Back office 

(20) Media zaken / Media operations 
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4. Projectorganisatie 

In het projectplan wordt de samenstelling van het bestuur beschreven. Tevens wordt een 
schematische weergave (organogram) opgenomen van de uitvoeringsorganisatie. Dit organogram is 
gebaseerd op de onder (3) beschreven projectstructuur. 

  

Toernooidirectie 
 

General affairs 
(1) Algemeen 

(2) Externe betrekkingen 

Commercial affairs 
(5) Sponsoring 

(6) Hospitality 
 

Public affairs 
(3) Communicatie 

(4) TV registratie 

 

Operational affairs 
(7) Infrastructuur en logistiek 

(8) Wedstrijdzaken 

(9) Ticketing 

(10) ICT 

(11) Transport 

(12) Hotelaccommodatie 

(13) Accreditatie 

(14) Beveiliging 

(15) Events 

(16) Catering 

(17) Personeelszaken 

(18) Team service 

(19) Back office 

(20) Media zaken 

 

Office Management 
Planning & control 

CSR 
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5. Uitwerking van de projectclusters en bepalen van de deelprojecten 

Vanuit de vier hoofdlijnen zijn de projectclusters verder gedefinieerd. De structuur van de 
projectclusters geeft richting aan het werkelijke projectplan. Zo worden de doelen, de activiteiten, de 
budgetten en de benodigde menskracht op deze clusters bepaald.  
 
Per cluster kan een aantal deelprojectclusters worden onderscheiden. Per deelproject wordt een 
deelprojectbeschrijving uitgewerkt. Alle deelprojectbeschrijvingen tezamen vormen het daadwerkelijke 
projectplan. Een format voor het uitwerken van de deelprojecten is opgenomen bij de ontwerpfase. 
  
In de Modelaanpak wordt een omschrijving gegeven van een projectcluster, gevolgd door de 
uitwerking van het cluster in doel, activiteiten, planning, financiën en menskracht. Tevens wordt een 
aantal mogelijke deelprojectclusters weergegeven. In deze fase van het opstellen van het projectplan 
is het van belang dat er een keuze wordt gemaakt over de exacte deelprojectclusters. Deze invulling 
is voor elk type evenement (single sport / multisport / meerdere venues) en voor elke tak van sport 
weer anders. Daarom is ervoor gekozen om een brede opsomming te geven waar keuzes uit gemaakt 
kunnen worden. 
 
Deze uitwerking dient als voorbeeld. Voor ieder evenement zal een beschrijving gemaakt moeten 
worden die voldoet aan de uitvoering van het betreffende evenement. Zoals reeds aangegeven, is in 
de modelaanpak een format opgenomen voor het maken van deelprojectbeschrijvingen. 
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01. General / algemeen 
 
Doel 
 
Randvoorwaarden creëren om op gestructureerde wijze het evenement te organiseren. 
 
Activiteiten 
 

• Opstellen en uitvoeren van het projectplan 

• Opstellen en uitvoeren van planning & control strategie 

• Maken van een risico analyse 

• Afsluiten van contract(en) met bijvoorbeeld de internationale federatie 

• Mogelijk inzetten van juridisch advies 

• Organiseren van een werkverhouding met belanghebbenden (internationale federatie / 
betrokken sportbond / gemeente / provincie) 

• Structureren, plannen, verslagleggen van bestuurs- en projectvergaderingen 

• Opstellen van het personeelsplan  

• Houden van de evaluatie en samenstellen van het evaluatierapport 
 
Planning 
 
De activiteiten die onder het cluster general worden uitgevoerd zijn veelal lopende activiteiten. Vanaf 
de start van de projectorganisatie wordt het cluster general ingericht. Dit cluster wordt als laatste 
afgesloten met een evaluatierapport. 
 
Financiën 
 
Het is raadzaam om in de projectbegroting posten op te nemen voor personeelskosten voor de 
toernooidirectie en de manager planning & control. Ook worden posten opgenomen voor juridisch 
advies en bestuurs- en projectvergaderingen. 
 
Menskracht 
 
Het cluster general wordt aangestuurd door de toernooidirectie. Binnen dit cluster wordt tevens een 
manager planning & control aangesteld. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
01.01. algeheel projectplan 

01.02. planning en controle 

01.03. contracten/juridisch advies 

01.04. afdracht internationale federatie  

01.05. risico-analyse / crisismanagement 

01.06. corporate social responsibility 

01.07. coördinatoren 

01.99. personeel  
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02. External relations / externe betrekkingen 
 
Doel 
 
Het onderhouden van een goede relatie met de internationale federatie, landelijke sportbond en de 
rijksoverheden (lokaal, regionaal en landelijk) en het verkrijgen van de noodzakelijke ondersteuning en 
toestemmingen bij de organisatie van het evenement. 
   
Activiteiten 
 

• Lokale overheid: afstemming met host city aangaande vergunningen, side events, promotie 
stad en evenement, subsidie 

• Regionale overheid: afstemming aangaande side events, promotie regio/provincie, subsidie 

• Landelijke overheid: afstemming aangaande subsidie 

• Afstemming met internationale federatie: opstellen van voortgangsrapportages, naleven van 
contractafspraken 

 
Planning 
 
Dit project vangt reeds aan tijdens het verwerven van het evenement. Voordat een bid wordt 
uitgebracht is de steun van de extern betrokken partijen reeds in kaart gebracht.  
Zodra het projectplan gereed is, kan ook gestart worden met de formele afstemming aangaande het te 
organiseren evenement. Bij het samenstellen van het bestuur, wordt rekening gehouden met de 
vertegenwoordiging vanuit de externe partijen (voornamelijk bond en lokale overheid). 
 
Financiën 
 
In de begroting worden naast de personele inzet geen posten opgenomen voor het onderhouden van 
de relaties van externe partijen. 

 
Menskracht  
 
Vanuit de centrale organisatie wordt een persoon aangewezen die de relaties onderhoudt met de 
externe partijen. Binnen andere clusters zullen ook personen actief zijn die nauw samenwerken met 
de partijen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie (promotie evenement) en events.  

  
Voorbeelden van deelprojecten 

 
02.01. strategie externe relaties 

02.02. internationale federatie 

02.03. rijksoverheid 

02.04. regionale overheid 

02.05. lokale overheid (incl. vergunningen en contracten) 

02.06. Olympisch Vuur  

02.07. landelijke sportorganisatie 

02.08. sportkoepel NOC*NSF 

02.99. personeel  
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03. Communications / communicatie 
 
Doel 
Het opstellen van een strategisch communicatieplan van waaruit  
(1) activiteiten worden uitgevoerd en communicatiemiddelen worden ontwikkeld om optimale aandacht 
voor het evenement te genereren  
(2) de visual identity van het evenement wordt vastgelegd, uitgedragen en bewaakt 
   
Activiteiten 

• Het enthousiasmeren van de betrokken overheden en stadions 

• Het pro/actief informeren van de media 

• Het beheren van de internetsite  

• Het organiseren van de communicatie met alle belanghebbenden 

• Het bevorderen van host-cities programma´s 

• Het ontwikkelen van een corporate (visual) identity 

• Het onderhouden van goede relaties met de media 

• Promotie/reclame campagne opzetten en ten uitvoer brengen 
 
Planning 
De activiteiten binnen het cluster communicatie worden opgestart zodra het projectplan gereed is. Het 
is van belang om het strategisch communicatieplan in beperkte tijd op te leveren omdat het plan 
richtinggevend is voor een aantal andere clusters. Het communicatieplan wordt vastgesteld door het 
bestuur. 
  
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Ontwikkelen marketing- en communicatiestrategie 
  (2) Persvoorlichtingplan (promotie evenement) 

(3) Communicatieplan kaartverkoop 
(4) Media operations (inclusief vrijwilligers catering) 
(5) Ontwerp identiteit evenement 
(6) Website 
(7) Personeel 

 
Menskracht 
Voor het opstellen en uitvoeren van de communicatiestrategie wordt een manager aangesteld.  
  
Voorbeelden van deelprojecten 
 
03.01. strategie communicatie   

03.02. communicatieplan   

03.03. persvoorlichting    

03.04. ontwerp identiteit evenement (w.o. huisstijl en tv-graphics)   

03.05. ontwerp internetsite evenement   

03.06. nieuwe sociale media (Twitter, Hyves, etc) Pilot nieuwe media 2009  

03.07. communicatiemiddelen   

03.99. personeel   
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04. Host broadcasting / TV-registratie 
 
Doel 
Aangaan van een contract met een host broadcasting partij die zorg draagt voor de productie en 
uitzending (internet, televisie) van de beelden van het evenement, conform de gestelde eisen door de 
internationale federatie.  
   
Activiteiten 

• Vertalen van de eisen van de internationale federatie naar de operationele situatie 

• Opstellen van een briefing waaruit de eisen voor productie duidelijk worden, op basis van deze 
briefing kunnen potentiële partijen benaderd worden 

• Opstellen van het camera – en productieplan 

• Opstellen van een rate card voor afname van het signaal in buitenland 
 
Planning 
In de bidfase wordt het eerste contact met een host broadcasting partij in veel gevallen al gelegd. 
Door de internationale federatie wordt immers vaak een verklaring voor productie en uitzending 
gevraagd in deze fase.  
Op de Nederlandse markt is de NOS de meest voor de hand liggende partij voor het aanvragen van 
deze verklaring. Het is van groot belang dat de evenementenorganisator rekening houdt met het feit 
dat de NOS niet de gehele productiekosten voor haar rekening zal nemen. Aangezien deze kosten 
fors kunnen oplopen is het van belang om al in de projectbegroting die tijdens de bidfase wordt 
opgesteld rekening te houden met productiekosten. Het benaderen van andere partijen op de markt 
kan een reële optie zijn, om kosten te besparen. Dit project start met het in kaart brengen van de 
eisen van de internationale federatie. 
  
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor de productie van het signaal. De verkoop van 
het signaal via de rate card kan als inkomstenpost worden opgenomen. 

 
Menskracht 
 
Het is aan te raden om vanuit de centrale organisatie een manager aan te stellen die als 
aanspreekpunt fungeert naar de host broadcasting partij. Hierdoor wordt de afstemming van het 
camera- en productieplan met de andere clusters geborgd. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van 
het seating plan (ticketing) en de ICT voorzieningen. 

 
  

Voorbeelden van deelprojecten 
 

04.01. strategie tv-registratie  Pilot WK zwemmen 2010 voor gehandicapten 
04.02. selectie partner tv-registratie   
04.03. opstellen camera en productieplan    
04.04. productiebudget   
04.05. distributie televisiesignaal    
04.06. exploitatie televisiesignaal   
04.99. personeel    
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05. Sponsorfinding / sponsoring 
 
Doel 
 
Werven, binden en activeren van sponsoren, partners en suppliers om de begroting te sluiten en 
optimale betrokkenheid bij het evenement te creëren. 
 
Activiteiten 
 

• Samenstellen van pakketten met tegenprestaties voor de verschillende sponsoren, partners en 
suppliers 

• Het aantrekken van nationale sponsoren, partners en suppliers 

• Het afsluiten van contracten met sponsoren, partners en suppliers (value-in-kind) 

• Het aangaan van publiek-private partnerships met betrokken overheden 

• Het verzorgen van een commercieel hospitality programma 

• Het onderhouden van de relaties van de sponsoren, partners en suppliers 

• Het uitvoeren van de activatieplannen van sponsoren,partners en suppliers 

• Het samenstellen van een merchandising programma 
 
Planning 
 
De werving kan gestart worden zodra de tegenprestaties voor de sponsoren, partners en suppliers in 
kaart zijn gebracht. Hiervoor is afstemming met andere clusters van groot belang (ticketing, hospitality, 
communicatie). 
 
Financiën 
 
De kosten voor de uitvoering van dit cluster worden gezien als tegenprestaties voor de inkomsten die 
worden gegenereerd. Er wordt dan ook geen aparte post opgenomen in de begroting. 
 
Menskracht 
 
Het verdient aanbeveling om een manager commercial affairs aan te trekken. Er zijn bureaus die 
gespecialiseerd zijn in het werven van sponsoren, partners en suppliers. Het is wel aan te bevelen om 
een koppeling te houden met de centrale organisatie aangezien de afstemming met andere clusters 
belangrijk is, zeker in de uitvoeringsfase van het project. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 

05.01. strategie sponsoring en suppliers 

05.02. verwerven sponsors en suppliers 

05.03. merchandising 

05.04. commerciële uitingen op evenementlocatie(s) 

05.99. personeel  
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06. Hospitality  
 
Doel 
 
Het samenstellen van en het verkopen van hospitality pakketten aan sponsoren, partners en andere 
geïnteresseerden.  
 
Activiteiten 
 

• Samenstellen van hospitality pakketten (inclusief tegenprestaties uit sponsor- en supplier- 
overeenkomsten 

• (Voor)verkopen van hospitality pakketten aan bedrijfsleven en andere geïnteresseerden 

• Zorg dragen voor het produceren en distribueren van hospitality pakketten 

• Samenstellen pakket van eisen voor hospitalityruimte(n) 

• Opstellen van protocol voor de ontvangst van gasten 
 

Planning 
 
Dit project begint vaak in een later stadium, aangezien de tegenprestaties voor de 
sponsoren/suppliers bekend moeten zijn. Ook de indeling van de ruimten in de venue(s) moet bekend 
zijn (site lay-out).   
 
Financiën 
 
Voor het organiseren van de hospitality wordt een post opgenomen in de begroting onder catering. 
Onder het project hospitality wordt daarnaast een bedrag gereserveerd voor de ontvangst van de 
gasten (inzet hostessen). 
 
Menskracht  
 
Voor het leiden van dit project wordt een manager aangesteld. De uitvoering van de hospitality kan 
worden uitbesteed aan een externe partij voor een groot evenement. Er zijn verschillende partijen op 
de markt die gespecialiseerd zijn in de ontvangst en hosting van gasten. De afstemming met de 
clusters infrastructurele zaken, catering en welcome guests is belangrijk. Hierin kan een koppeling 
gezocht worden wat betreft het management van de projecten. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
06.01. strategie ontvangsten  

06.02. verkoop hospitality arrangementen 

06.03. hospitality ruimten (huur en inrichting) 

06.04. inrichten ontvangstruimte  

06.05. catering hospitality 

06.99. personeel  
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07. Infrastructure & logistics / infrastructuur & logistiek 
 
Doel 
In kaart brengen van en aanbrengen van de bestaande en benodigde (tijdelijke) voorzieningen in de 
venue(s) en trainingsaccommodaties, waaronder aankleding en bewegwijzering. En het regulieren van 
de aanvoer, opslag en plaatsing van goederen. 
 
Activiteiten 
 

• Afsluiten van contracten met venue(s) en trainingsaccommodaties 

• Bepalen van de site lay-out 

• In kaart brengen van (tijdelijke) aanpassingen venue(s) 

• Ombouwen van venue(s) inclusief tijdelijke voorzieningen 

• Inrichten van de venue(s)  

• Opzetten van een material management systeem 

• Selecteren van de trainingsaccommodaties 

• Het inrichten van de trainingsaccommodaties 

• Functionele aanwijzingen aanbrengen in de venue(s) 

• Ontwerpen en aanbrengen van de aankleding in de venue(s)  

• Plannen en organiseren van de opbouw en afbouw van de venue(s) 
 

Planning 
De activiteiten binnen het cluster infrastructurele zaken en logistiek worden gestart zodra het 
projectplan gereed is. Het afsluiten van de contracten met de venue(s) en trainingsaccommodaties 
wordt snel gestart en is geregeld zodra de contracten getekend zijn. Het komt echter vaak voor dat er 
nog wijzigingen in de contracten optreden zodra de wedstrijdschema’s en trainingsschema’s bekend 
zijn. Vervolgens kan gestart worden met het in kaart brengen van de bestaande faciliteiten en de 
benodigde faciliteiten. Hieruit kan het plan worden samengesteld voor (tijdelijke) aanpassingen per 
venue. Vanuit dit plan wordt een materiaalplanning samengesteld waaruit moet blijken welke 
materialen wanneer moeten worden aangeleverd. Het inhuren van materialen bij derden wordt hierbij 
meegenomen. Tot slot wordt een gedetailleerde op- en afbouwplanning gemaakt. Tijdens het 
evenement wordt de stroom van goederen gereguleerd. 
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 

(1) Huur venue(s) en trainingsaccommodaties 
(2) Aanpassingen venue  
(3) Functionele bewegwijzering (signage) 
(4) Aankleding van de venue(s) / venue dressing 
(5) Op- en afbouw venue(s) 

 
Menskracht 
 
Het afsluiten van de contracten met de venue(s) en trainingsaccommodaties wordt door de centrale 
organisatie gedaan. Voor de uitwerking en uitvoering van de strategie wordt een logistiek manager 
aangesteld. Wanneer het evenement gehouden wordt in meerdere venues is het aan te bevelen per 
venue een logistiek manager aan te stellen. Dit gebeurt door de centrale logistiek manager.  
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Voorbeelden van deelprojecten 
 
07.01. strategie infrastructuur en logistiek 

07.02. huur wedstrijdaccommodatie 

07.03. huur trainingsaccommodatie  

07.04. Operationele kosten (gas,water,stroom,schoonmaak,vuilafvoer) 

07.05. indeling evenementlocatie(s) 

07.06. op- en afbouw evenementlocatie(s) 

07.07. opslag/beheer wedstrijdmateriaal  

07.08. bewegwijzering 

07.11. aankleding (o.a. vlaggen, banners) 

07.12. mobiele telefonie en portofoons 

07.13. doping en EHBO ruimten 

07.14. opleveren plattegronden 

07.99. personeel  
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08. Competition operations / wedstrijdzaken 
 
Doel 
Het plannen en organiseren van alle sport(er)gerelateerde zaken zoals competitiezaken, officials, 
EHBO en doping. 
 
Activiteiten 
 

• Het opzetten en uitvoeren van de strategie met betrekking tot het runnen van de 
competitiezaken 

• Het samenstellen van draaiboeken per trainings- / wedstrijddag 

• Het inrichten van een sportersinformatiepunt 

• Het inzetten en inplannen van vrijwilligers 

• Het in kaart brengen van de medische voorzieningen (EHBO) en de randvoorwaarden voor de 
dopingcontroles 

• Het begeleiden van de scheidsrechters / officials 
 
Planning 
Dit project wordt gestart zodra het projectplan gereed is. 
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Sporters 
  (2) Operations 
  (3) Officials 
  (4) Dopingcontroles / EHBO 
  (5) Vrijwilligers (catering) 
  (6) Personeel 
 
Menskracht 
Voor de uitwerking en uitvoering van de strategie wordt een manager venue operations aangesteld. 
Voor een multisportevenement is het aan te raden om meerdere managers venue operations aan te 
stellen per sportonderdeel. Afstemming met het cluster infrastructurele zaken is noodzakelijk, vanuit 
de eisen die de sport stelt zullen de venue(s) ingericht moeten worden. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
08.01. strategie competitiezaken 

08.02. wedstrijd- en trainingsschema 

08.03. voorzieningen voor officials (jury/scheidsrechters) 

08.04. aanschaf wedstrijdmaterialen  

08.05. wedstrijdapparatuur  

08.06. ondersteuningsapparatuur  

08.07. begeleiding politie (w.o. KLPD) in wedstrijdverband 

08.08. dopingcontroles  

08.09. EHBO-personeel  

08.10. sportmedische zorg  

08.11. start- en prijzengeld 

08.99. personeel  
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09. Ticketing / kaartverkoop 
 
Doel 
 
Het opstellen van een ticketingstrategie waaruit blijkt hoe de kaartuitgifte gereguleerd wordt voor 
interne en externe doelgroepen die betrokken zijn bij het evenement. Onderdeel van de strategie is 
een uitgewerkt seating plan. 
 
Activiteiten 
 

• Het organiseren van de kaartverkoop en kaarttoewijzing 

• Het opzetten van een ticketing helpdesk 

• Het opzetten van promotie activiteiten samen met Communicatie 

• Het verzorgen van de ticket lay-out 

• Het verzorgen van de last minute verkoop 
 
Planning 
 
Voordat gestart wordt met het uitwerken van de ticketingstrategie moet bekend zijn welke venue(s) 
betrokken zijn bij het evenement. Pas dan kan immers in kaart worden gebracht wat de seating 
capaciteit van een venue is.   
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Ontwerpen en drukken van tickets (inclusief handling) 

(2) Ticketing verkoopsysteem 
(3) Personeel  

 
Menskracht 
 
Voor het opstellen en uitvoeren van de ticketingstrategie wordt een manager aangesteld. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
09.01. strategie kaartverkoop 

09.02. uitvoeringsplan kaartverkoop 

09.03. operationele zaken kaartverkoop 

09.99. personeel  
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10. ICT / IT 
 
Doel 
In kaart brengen en aanbrengen van ICT aanpassingen die randvoorwaardelijk zijn voor het kunnen 
uitvoeren van alle deelprojectclusters. 
 
Activiteiten 
 

• Het aanbrengen van noodzakelijke ICT/voorzieningen hard- en software requirements 
(stadions en hotels) 

• Opzetten infrastructuur voor de kantoren 

• Het verzorgen van datacommunicatie faciliteiten 
 
Planning 
Zodra de lokale organisatie van start gaat zijn ICT aanpassingen vaak noodzakelijk om het mogelijk te 
maken dat er gewerkt kan worden. Het inrichten van het LOC kantoor is dan ook de eerste activiteit 
binnen dit cluster. Het in kaart brengen van alle benodigde ICT aanpassingen kan starten zodra de 
site lay out van de venue(s) bekend is. Op basis van de venue indeling kan per ruimte in kaart worden 
gebracht welke faciliteiten reeds aanwezig zijn en welke extra faciliteiten aangebracht dienen te 
worden. De mediavoorzieningen vragen extra aandacht binnen dit cluster, hiervoor is afstemming met 
de communicatiemanager noodzakelijk. 
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) ICT werkplekken / kantoren 

(2) ICT media 
(3) ICT accreditatie 
(4) Mobiele telefonie 
(5) Stroomvoorziening 
(6) Personeel  

 
Menskracht 
Het wordt aanbevolen om dit cluster te outsourcen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is op het 
gebied van (tijdelijke) ICT aanpassingen, bijvoorbeeld voor evenementen. Vanuit de eigen organisatie 
wordt een contactpersoon aangewezen die de wensen en behoeften van de eigen organisatie vertaalt 
naar de externe partij. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
10.01. strategie ICT 

10.02. ICT-lijnen (kantoren, TV posities, evenementlocaties) 

10.03. technische ondersteuning internetsite evenement 

10.99. personeel  
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11. Transport 
 
Doel 
In kaart brengen van, plannen en uitvoering geven aan de transportwensen van de deelnemers, 
officials, delegates en organisatie voor (aankomsten vliegveld), tijdens (hotels <> venue) en na 
(vertrek vliegveld) het evenement. Reguleren van de vervoersstromen rondom de venue(s). 
 
Activiteiten 

• Het transporteren van de deelnemers en officials (optioneel bezoekers) 

• Het beschikbaar stellen van transportmiddelen (auto’s, bussen, etc) aan deelnemers en 
officials 

• Het inzetten van vrijwilligers (chauffeurs) 

• Ontvangst van gasten (zie ook events en accommodatie) 
 
Planning 
Het uitwerken van de transportstrategie kan gestart worden zodra de venue(s) en hotel(s) zijn 
vastgesteld. De locaties van deze accommodaties bepalen grotendeels de vervoersbehoefte van de 
verschillende doelgroepen. Een grove inschatting van het aantal deelnemers, officials en delegates is 
tevens voorwaardelijk. Het cluster transport heeft een intensieve samenwerking met het cluster 
hotelaccommodatie. Mocht er voor gekozen worden om de uitvoering van het cluster 
hotelaccommodatie uit te besteden aan een externe partij dan is het raadzaam om het cluster 
transport hieraan gekoppeld te houden.  
 
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Vloot voertuigen 

(2) Busvervoer 
(3) Openbaar vervoer 
(4) Parkeermanagement 
(5) Personeel  

 
Menskracht 
Voor het opstellen en uitvoeren van de transportstrategie wordt een manager aangesteld. Wanneer er 
voor wordt gekozen om het management van de hotelaccommodaties uit te besteden, is het ook een 
mogelijkheid om het transportmanagement bij hetzelfde bureau onder te brengen. 
Het plannen van het transport is een taak op zich. Het is aan te bevelen om hier in het personeelsplan 
op voorhand rekening mee te houden. Vanaf de aankomstdagen van de deelnemers kan een 
coördinator transport worden ingehuurd voor de planning van het vervoer. Hiernaast kan dan een 
coördinator parkeren worden ingezet (vrijwillig).  
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
11.01. strategie transport 

11.02. transport doelgroepen 

11.03. transport overige  

11.04. beheer en logistiek voertuigen  

11.05. inzet eigen busvervoer (niet OV) 

11.06. parkeervoorzieningen evenementlocatie(s) 
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12. Hotel accommodation / hotel accommodatie 
 
Doel 
 
Het aanbieden van een variëteit aan hotelaccommodatie (prijs/luxe/locatie) voor verschillende 
doelgroepen die betrokken zijn bij het evenement (deelnemers, officials, delegates, organisatie en 
eventueel supporters). 
 
Activiteiten 
 

• Het accommoderen van deelnemers en officials 

• Het opzetten van een accommodatie service voor supporters 

• Ontvangst van gasten (zie ook events en transport) 
 
Planning 
 
De inkoop van voldoende hotelkamers wordt bij voorkeur al gestart zodra de toewijzing van het 
evenement definitief is. De beschikbaarheid van de accommodaties is dan vaak nog voldoende en de 
inkoopprijs van de hotelkamers valt vaak veel goedkoper uit wanneer ver van tevoren een eerste 
onderhandeling wordt aangegaan. Het wordt aanbevolen om de inkoop van de hotels te outsourcen 
aan een bureau dat kennis en ervaring hiermee heeft en een bestaand netwerk kan aanspreken. Het 
uitwerken van de strategie kan starten zodra het projectplan gereed is. 
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Accommodatie deelnemers * 

(2) Accommodatie internationale federatie ** 
(3) Accommodatie gasten / staff 
(4) Personeel 

 
* Er wordt vanuit gegaan dat de bonden zelf verantwoordelijk zijn voor de betaling van de 
hotelkamers. Het wordt aanbevolen om het cluster accommodatie uit te besteden aan een 
accommodatiebureau. Door de grote inkoop en vroege reservering is het mogelijk om tarieven uit te 
onderhandelen die beneden de marktconforme verkoopprijs liggen. Door het berekenen van een fee 
voor het accommodatiebureau en een fee voor LOC bovenop de inkoopprijs van de kamers, kan een 
inkomstenpost gerealiseerd worden voor LOC en werkt het accommodatiebureau voor de eigen fee 
waardoor geen extra kosten gemaakt hoeven te worden voor de handling door LOC. 
 
** In veel gevallen worden in het contract met de internationale federatie eisen opgegeven voor het 
huisvesten van gasten, staff en sponsoren van de internationale federatie. Afhankelijk van deze eisen 
kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten kosten. 
 
Menskracht 
 
Het wordt aanbevolen om het cluster accommodatie uit te besteden aan een professioneel en 
gespecialiseerd bureau. Afhankelijk van de afspraken kan het bureau handelen onder de naam 
‘officieel accommodatiebureau’. Hierop wordt nader ingegaan bij onderdeel 2.6, de 
deelprojectbeschrijving en strategie voor hotelaccommodatie. 
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Vanuit de centrale organisatie wordt een contactpersoon aangewezen voor het accommodatiebureau. 
Deze manager is verantwoordelijk voor het aansturen van het accommodatiebureau en het koppelen 
van de informatie uit de organisatie naar het accommodatiebureau. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 

 
12.01. strategie hotelaccommodatie(s) 

12.02. accommodatie sporters/begeleiders/gasten 

12.03. accommodatie internationale federatie 

12.04. accommodatie organisatie (staf en vrijwilligers) 

12.99. personeel  
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13. Accreditation / accreditatie 
 
Doel 
Toegang verschaffen aan verschillende doelgroepen tot de ruimten waartoe ze toegang nodig hebben 
om hun rol uit te kunnen voeren. Hierdoor worden de toegang tot de venue en de stromen binnen de 
venue gereguleerd. 
 
Activiteiten 
 

• Het ontwikkelen van een accreditatiesysteem 

• Het accrediteren van deelnemers, officials en overige betrokkenen 

• Het inrichten van de venues in accreditatie zones 

• Het inrichten van de accreditatie centra 
 
Planning 
Er kan een start gemaakt worden met het uitwerken van de accreditatiestrategie zodra de venue(s) 
bekend zijn. Ook de globale indeling van de venue(s), de site lay-out, moet bekend zijn. Voor het 
vaststellen van de zonering in de venue(s) is overleg met de clustermanager security noodzakelijk. 
Het is van belang om in de planning rekening te houden van de deadlines die worden gesteld voor 
entries van de atleten. Het invoeren van gegevens en het uitdraaien van accreditatiebadges kan pas 
gepland worden na het verstrijken van deze deadline. 
  
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Accreditatiesysteem 

(2) Operations (inclusief drukwerk) 
(3) Accreditatiecentrum 
(4) Personeel 

 
Menskracht 
Er wordt veel gewerkt met bestaande accreditatiesystemen voor evenementen. In sommige gevallen 
heeft de internationale federatie een eigen accreditatiesysteem beschikbaar. Het wordt aanbevolen 
om te werken met een bewezen accreditatiesysteem. In de praktijk zijn er voor de uitvoering vanr het 
cluster twee mogelijkheden: 

(1) De partij die het accreditatiesysteem levert, draagt ook verantwoordelijkheid voor het 
uitvoeren van het cluster. Vanuit de centrale organisatie wordt een manager accreditatie 
aangesteld. De manager stuurt het accreditatieproces aan en is de contactpersoon tussen de 
interne organisatie en de externe partij. 

(2) Het kan ook zo zijn dat het systeem wordt aangeschaft en dat de uitvoering van het cluster 
binnen de centrale organisatie wordt opgevangen. Er wordt een manager accreditatie 
aangesteld. 

 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
13.01. strategie accreditatie 

13.02. accreditatiesysteem 

13.03. uitvoeringsplan accreditatie 

13.99. personeel  
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14. Security / beveiliging 
 
Doel 
 
Zorg dragen voor de veiligheid van de doelgroepen die betrokken zijn bij het evenement (deelnemers, 
officials, delegates, organisatie en publiek). 
 
Activiteiten 
 

• Afstemmingsoverleg met accommodatiemanagers (calamiteitenplan), gemeente en politie 
(vergunningen) 

• Het bewaken van de hotels, trainingsfaciliteiten, stadions op (non) matchdays, referee hotel, 
accreditatiecentrum 

• Het zorgen voor de veiligheid van deelnemers, officials en toeschouwers 
 
Planning 
 
Het uitwerken van de strategie kan starten zodra de hotels, venue(s) en trainingsfaciliteiten bekend 
zijn. Daarnaast is het van belang dat de globale indeling van de accommodaties bekend is. Er wordt 
gestart met het maken van een inzetplan voor beveiliging en stewarding. Voor het vaststellen van de 
zonering in en rond de venue(s) wordt afstemming met accreditatie gezocht. 
 
Financiën 
 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Inzet stewards 

(2) Inzet beveiligers 
(3) Personeel 

 
Menskracht 
 
Voor het opstellen en uitvoeren van de strategie wordt een manager aangesteld. Nauwe 
samenwerking met de accommodatiemanager is vereist. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 

 
14.01. strategie veiligheid/bewaking  

14.02. beveiliging evenement locaties 

14.03. toegangscontrole 

14.04. accreditatie zonering 

14.99. personeel  
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15. Events  
 
Doel 
- Het organiseren van de direct aan het evenement gekoppelde events, zoals medailleceremonieën, 
openings- & sluitingsceremonie, site visits en observerprogramma’s. 
- Het coördineren van de events die rondom het evenement worden georganiseerd door partners en 
andere betrokkenen (side events). 
 
Activiteiten 

• Het organiseren van bijvoorbeeld loting, workshop en openingsdiners 

• Het verzorgen van inspectie tours (site visits) 

• Het verzorgen van de Match ceremonies voor de wedstrijden,  

• Het ontvangen van gasten w.o. de VIP cocktail voor-  tijdens en na de wedstrijden 

• Het verzorgen van de openings- en sluitingsceremonie 

• Het toezicht houden op de te organiseren side events door de speelsteden 

• Het coördineren van de centrale side events activiteiten 
 
Planning 
Dit project vangt aan zodra het projectplan gereed is. Het is belangrijk om het overleg met de 
betrokken sportbond, gemeente en andere direct betrokken partijen zo spoedig mogelijk op te starten. 
Dit kan door middel van een structureel communicatieoverleg maar ook door middel van een side 
events overleg. 
 
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor het organiseren van de direct aan het 
evenement gekoppelde events. De side events die door betrokken partijen worden georganiseerd 
zullen in principe door deze partijen zelf bekostigd worden. De regisseursrol wordt dan wel vanuit de 
projectbegroting gefinancierd.  
 
Menskracht 
Voor het opstellen en uitvoeren van de strategie wordt een manager aangesteld. Deze manager kan 
tevens de regisseursrol vervullen tussen de betrokken partijen die side events organiseren. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
15.01. strategie events 

15.02. side-events 

15.03. medailleceremonies 

15.04. openings en sluitingsceremonie 

15.05. slotfeest  

15.06. inspectiebezoek internationale federatie 

15.07. site-visit buitenland 

15.08. bezoek van organisator volgende editie  

15.09. bezoek internationale sportbestuurders 

15.10. bijeenkomsten internationale federatie 

15.11. entertainment (licht en geluid) 

15.99. personeel  
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16. Catering  
 
Doel 
Het voorzien van deelnemers, begeleiders, gasten, staf en vrijwilligers van eten en drinken.  
 
Activiteiten 
 

• Opstellen van een catering strategie (die voldoet aan de eisen van de internationale federatie) 

• Het opstellen van een briefing ter voorbereiding op de selectie van een cateringpartner 

• Selecteren van een cateringpartner 

• Uitvoering geven aan de catering strategie 

• Dagelijks updaten van de aantallen in overleg met de cateringpartner in verband met inkoop 
 
Planning 
De eisen die de internationale federatie stelt aan het cateringplan zijn van groot belang voor de 
uitvoering van het project. In veel gevallen wordt de catering voor de sporters en begeleiders 
aangeboden in de hotels. Als organisatie heb je na de inkoop van de hotels met full board afspraken, 
weinig omkijken naar de uitvoering van de catering. In sommige gevallen wordt de organisatie 
verplicht om de kosten voor de catering voor sporters en deelnemers op zich te nemen. Het is dan 
waarschijnlijk vanuit kostentechnisch oogpunt aantrekkelijk om als organisatie een cateringpartner aan 
te stellen en het project in eigen hand uit te voeren.  
De catering voor vrijwilligers, staf en gasten zal in alle gevallen in eigen beheer worden uitgezet met 
een cateringpartner. 
Dit project vangt aan zodra het projectplan gereed is met het opstellen van de strategie. 
 
Financiën 
 
Catering vormt een grote kostenpost in de begroting. Het is daarom van belang dat offertes worden 
uitgebracht op basis van een reële briefing. Met een cateringpartner zijn vaak goede afspraken te 
maken over het aanpassen van aantallen, wanneer dit tijdig wordt aangegeven door de organisatie. In 
de begroting worden posten opgenomen voor de verschillende doelgroepen waarvoor de catering 
wordt ingekocht en uitgeserveerd. 
 
Menskracht 
 
Voor het uitwerken van de strategie en het uitvoeren van het project wordt een manager aangesteld. 
In de uitvoeringsfase is het van belang dat deze persoon voldoende tijd heeft om de operationele 
zaken aan te sturen. Er kan voor gekozen worden om een operationele manager aan te stellen die 
tijdens de uitvoering leiding geeft aan het project. De manager zal dan het aanspreekpunt zijn voor de 
cateringpartner. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
16.01. strategie catering  

16.02. sporters en begeleiders  

16.03. gasten (internationale federatie, VIPS, media) 
16.04. organisatie (staf en vrijwilligers) 

16.99. personeel 
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17. Human Resources / personeelszaken 
 
Doel 
 
Werven, selecteren, trainen en inzetten van voldoende menskracht om het evenement succesvol te 
kunnen organiseren. 
 
Activiteiten 
 

• Uitwerken van de HR strategie 

• In kaart brengen van de benodigde aantallen vrijwilligers (medewerkers via cluster general) 

• Het aantrekken, begeleiden en opleiden van vrijwilligers 

• Motivatiebijeenkomsten organiseren 

• Het inkopen van kleding voor vrijwilligers (en staf) 
 
Planning 
 
De uitvoering van dit cluster vangt aan zodra het projectplan gereed is met het opstellen van de 
strategie. Er is veel samenhang met de andere projectclusters. Vanuit alle clusters zal 
geïnventariseerd moeten worden wat de benodigde menskracht is. Deels komt deze informatie uit het 
personeelsplan, maar grotendeels zal de benodigde menskracht worden ingevuld met de inzet van 
vrijwilligers (zeker in de uitvoering). Binnen dit cluster wordt het totaal aantal benodigde vrijwilligers 
geworven, geselecteerd, getraind en ingezet. 
 
Financiën 
 
In de begroting worden posten opgenomen voor personeel. Tevens wordt een budget gereserveerd 
voor de wervingsacties en de trainingsdagen. Tot slot wordt een post opgenomen voor de kleding. 
 
Menskracht 
 
Voor het uitwerken van de strategie en het uitvoeren van het project wordt een manager aangesteld. 
Bij eerder gehouden evenementen is ervaring opgedaan met het aangaan van een partnership met 
verschillende uitzendbureaus. Dit kan veel tijd en (administratief) werk besparen voor de centrale 
organisatie. Daarnaast is ervaring opgedaan met het onderbrengen van de uitvoering van dit cluster 
bij de office manager. Dit heeft als positief gevolg dat er altijd een aanspreekpunt voor de vrijwilligers 
beschikbaar is op het hoofdkantoor. Het tweede voordeel is dat de samenhang met de overige 
clusters goed gewaarborgd blijft door de centrale rol die de office manager vervult binnen het team.  
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
17.01. strategie personeelsbeleid (incl. vrijwilligers) 

17.02. werven, selecteren en trainen vrijwilligers  

17.03. kleding staf, vrijwilligers. Officials 

17.04. representatie vrijwilligers  

17.99. personeel  
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18. Team services / Team service 
 
Doel 
 
Het bieden van een gastvrije ontvangst aan de deelnemers en de overige doelgroepen, zoals 
begeleiders, VIPs/gasten, media en supporters. 
 
Activiteiten 
 

• Het maken van een protocol voor het adequaat ontvangen, behandelen en informeren van 
gasten. 

• Het maken van informatiebrochures/bulletins om de gasten te voorzien van alle benodigde 
informatie. 

 
Planning 
 
De activiteiten die binnen dit cluster worden uitgevoerd, worden gestart zodra een aantal 
randvoorwaarden vanuit andere clusters bekend is. Zo is het bijvoorbeeld voorwaardelijk om te weten 
welke aantallen deelnemers, gasten, media en supporters verwacht kunnen worden. De aankomsten 
van deze doelgroepen zijn vaak pas in een laat stadium bekend, waarna de uitvoering pas 
daadwerkelijk kan beginnen met het maken van planning (in samenspraak met bijvoorbeeld transport). 
 
Financiën 
 
In de begroting wordt budget opgenomen voor het inzetten van personeel. Daarnaast kan het 
wenselijk zijn om budget op te nemen voor het inhuren van derden voor de ontvangst op Schiphol 
(hosts / hostessen). 
 
Menskracht 
 
Voor het uitwerken en uitvoeren van de strategie wordt een manager aangesteld. Het kan wenselijk 
zijn om de taken van deze manager samen te voegen met verantwoordelijkheden binnen andere 
clusters. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
18.01. strategie team services  

18.02. ontvangsten teams 

18.03. begeleiding teams 

18.04. informatieverstrekking teams 

18.05. ontwikkelen handboek teamleiders 
18.99. personeel  
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19. Backoffice / kantoor 
 
Doel 
Het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen de totale evenementenorganisatie goed kan 
functioneren. 
 
Activiteiten 

• Het afsluiten van adequate verzekeringen 

• Het voldoen aan fiscale voorschriften 

• Het administreren van alle kosten en inkomsten (inclusief verplichtingen- en 
contractenadministratie) 

• Het selecteren van een documentatie systeem 

• Het verzorgen van vertalingen 

• Het inrichten van een adequaat archief 

• Het verzorgen van de telefoon- en receptiefunctie 

• Het ondersteunen van de toernooidirectie bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden 

• Het inrichten van een hoofdkantoor met alle benodigde voorzieningen 

• Het beëindigen van het toernooi 
 
Planning 
Dit project vangt aan zodra de toernooidirectie is benoemd.   
 
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Personeel (office manager) 

(2) Verzekeringen ** 
(3) Financiële administratie 
(4) Voorzieningen & service werkplekken 
(5) Legal advice 

** Verzekeringen: calamiteitenverzekering / ongevallenverzekering / aansprakelijkheid bestuurders / 
verzekering recettederving  
 
Menskracht 
Voor de uitvoering van dit project wordt een manager aangesteld. Het wordt aangeraden om, indien 
mogelijk, de financiële administratie onder te brengen bij de organiserende bond. Binnen de bond is al 
een financiële administratie ingericht. Het is wel van belang om een aparte administratie te voeren 
voor het evenement. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 

 
19.01. strategie kantoororganisatie 

19.02. ondersteunen managementteam 

19.03. bestuurs- en projectvergaderingen 

19.04. huur tijdelijke kantoorruimte  

19.05. verzekeringen 

19.06. financiën en boekhouding 

19.07. kantoorvoorzieningen en werkplekken  

19.08. kopieer faciliteiten 

19.99. personeel  
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20. Media Operations / media zaken 
 
Dit projectcluster wordt alleen opgenomen bij grootschalige evenementen. Bij kleinschalige 
evenementen kan dit projectcluster worden opgenomen onder communicatie. 
 
Doel 
Randvoorwaarden creëren waardoor alle media goed kunnen functioneren tijdens het evenement. 
 
Activiteiten 

• Opstellen van het projectplan 

• Inrichten ontvangstbalie media, perswerkruimte, flash posities, persconferentieruimte, mixed 
zone en perstribune in overleg met infra 

• Service verlenen aan media 
 
Planning 
Dit project vangt aan zodra het communicatieplan gereed is. De relatie met de media wordt in het 
communicatieplan beschreven. Hieruit vloeien de acties voor het cluster media operations voort. Er is 
nauwe samenhang met het cluster infra & logistiek voor het uitvoeren van de aanpassingen in de 
ruimten die betrekking hebben op de media.  
 
Financiën 
In de projectbegroting worden posten opgenomen voor: 
  (1) Personeel  
De kosten voor de infrastructurele aanpassingen worden opgenomen binnen het cluster infra & 
logistiek. 
 
Menskracht 
Voor het uitvoeren van dit cluster wordt een manager aangesteld. Zoals al eerder aangegeven kan 
deze verantwoordelijkheid ook een gedeelde verantwoordelijkheid zijn met de manager communicatie. 
 
Voorbeelden van deelprojecten 
 
20.01. strategie media 

20.02. service media 

20.03. media ruimten 

20.99. personeel  
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