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In deze whitepaper kan u de resultaten terugvinden van 
onze bevraging. Wat met events in het post Covid-19 tijdperk?

Vanuit We People vonden we het evenwel interessant om deze bevraging ook te 
verruimen naar betrokkenheid tussen organisaties en mensen. Want als deze 
crisis ons één ding geleerd heeft, dan is het het zonder enige twijfel de waarde van 
écht menselijk contact: het is een onvervangbaar en kostbaar goed, noodzakelijk 
voor onze ondernemingen om verder te groeien. Het onderhouden en optimaliseren 
van dit contact tussen organisaties en mensen is daarbij een enorme uitdaging.

De talrijke en snelle respons op onze bevraging leerde ons dat dit sterk leeft bij veel 
ondernemers en organisaties: hoe gaan we in de toekomst onze communities 
bouwen, onze relaties onderhouden? Daarom hebben we voor jou in onze 
whitepaper een round up van de belangrijkste conclusies gemaakt. Zo ben je 

snel mee met de highlights.

Binnenkort volgt ook een 2de deel waarbij we heel concreet 
oplossingen voor de gestelde uitdagingen voorstellen.

Michiel, Barbara en het voltallige We People netwerk

856 

AFGEWERKTE
ANTWOORDEN

EERSTE ANTWOORD 

26-03-2020
LAATSTE ANTWOORD 

15-04-2020

INLEIDING 

Resultaten 
enquête



WE PEOPLE  EVENTS NA COVID-19APRIL 2020

P 3

DEEL 1 

Mensen verbinden
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Worden er tijdens de lockdown 
(waarbij de meeste mensen thuiswerken) 

inspanningen gedaan om de interne community 
levend en hecht te houden?

42.9% 
Absoluut, we hebben een uitgebreid 
actieplan opgesteld om regelmatig via 
verschillende kanalen warm contact te 
houden met de werknemers / klanten. 
Bovendien stimuleren we onderlinge 
contacten tussen hen, indien mogelijk.

7% 
Ik voel de behoefte maar kan advies 
gebruiken omtrent een concrete 
aanpak.

6.4% 
Neen, we wachten even af en 
pakken zo snel mogelijk de 
draad terug op.

41.7% 
Ja, we gaan actief op zoek naar kleine 
momentjes (online en/of offline), om 
onze waardering te laten blijken aan 
onze mensen of klanten.

38.5% 
De essentiële 
meetings worden 
online gehouden. 
We sturen mails 
rond met richtlijnen 
en opdrachten.

MENSEN VERBINDEN
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Wat is volgens jouw ervaring / aanvoelen de directe 
impact op de interne community in je bedrijf?

42.3% 
Ook al is er nu geen fysiek contact, de 
collega’s komen dichter bij elkaar en 
er is veel solidariteit en initiatief tot 
online acties.

25% 
We merken toch dat het moeilijk 
is om mensen te bereiken en dat 
iedereen zich wat terugtrekt - enkel het 
noodzakelijke professionele contact is 
aanwezig.

24.4% 
Er is eigenlijk niet veel veranderd, 
de sfeer zat al goed (of niet).

8.4% 
Heb hier niet meteen een oordeel over.

MENSEN VERBINDEN
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De situatie geeft de gelegenheid tot introspectie, 
en laat ons nadenken over wat essentieel is voor een 

toekomstig post COVID-19 event. Welk van deze items 
zullen de meeste aandacht krijgen? 

72.4% 
Menselijke interactie: het 
delen van ervaring en zo 
de community versterken.

40.4% 
Informatie: doorgeven 
van de boodschap (status 
bedrijf, cijfers, objectieven, 
nieuwe product, nieuwe 
service, ...).

21.8% 
Unieke ervaring: 
onvergetelijke beleving door 
decor, catering, acts, ...

57.7% 
Branding: heel duidelijk de 

identiteit van ons bedrijf 
geïmplementeerd in het event 
(wat zijn onze waarden? waar 

staan we voor? ...).

27.6% 
Sales: met focus op 

netwerking.

MENSEN VERBINDEN
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Welk soort actie denk jij of je bedrijf in te plannen als 
iedereen opnieuw full time operationeel is?

Strategische combinatie van 
al deze acties.

Geen specifieke actie. Informatieve actie 
(email, filmpje, ...).

Andere*

Community actie 
(bijeenkomst, kick off, 

after work, ...).

Emotionele actie (gift, 
bedanking, persoonlijk, 

one:one gesprek, ...).

50.3%

15.7% 14.4% 3.3%

22.8% 19.6%

MENSEN VERBINDEN
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Het besef van het belang van menselijke con-
nectie komt als een van de belangrijkste zaken 
uit deze bevraging. Om onze interne en externe 
communities warm te houden tijdens de lock-
down, maar zeker met het oog op de exit, en dus 
de intro van het nieuwe normaal.

Onze ondernemingen bewezen eens te meer 
hoe flexibel ze kunnen inspelen op nieuwe situa-
ties: in een mum van tijd zijn we overgeschakeld 
naar allerlei vormen van online meetings, brain-
storms en seminars. Na een korststondige  
euforie over het gemak hiervan – lees geen 
tijdverlies door files meer – drong ook wel door 
dat dit het origineel niet kan vervangen, en  
bovendien best wel vermoeiend zonder hetzelf-
de resultaat. Maar zeker een blijvertje op lange 
termijn om kleine, praktische meetings op ver-
plaatsing en informatieve bijeenkomsten met 
eenrichtingsverkeer te vervangen. Dat we dit nog 
niet vroeger deden?

Vele bedrijven vonden ook snel de weg naar old 
school, analoge manieren om verbinding vanop 
afstand te creëeren, zoals een persoonlijke brief, 
giftbox, bloemboeket. Deze toverden een warme 
glimlach op de gezichten van klanten en mede-
werkers, thuis aan het werk. Gretig gedeeld op 
social media, draagt het ook bij aan je reputatie 
en uitstraling.

Mensen verbinden
BEVINDINGEN
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Onze respondenten haden snel door dat een 
slimme mix van beide het effect versterkt. Zo 
werd een giftbox een storybox en creëer je een 
online momentje van onderlinge connectie dat 
bijblijft en bijdraagt tot de interne bedrijfscul-
tuur.

Hoe gaan we deze waardeketen straks opbou-
wen in het nieuwe normaal, waarbij we moeten 
aanvaarden dat Covid-19 – tot de komst van een 
vaccin – jammer genoeg een plaats zal hebben 
in ons leven?

Wel – en hier komt de silver lining – deze crisis 
toont ons wat wezenlijk belangrijk is: mense-
lijke connectie, spontane interactie, samen 
denken, emotie voelen bij een ander, collectief 
beleven. 
De focus zal in de toekomst terug liggen op deze  
essentie: menselijk contact & autenthieke 
boodschap.

Ontdaan van overdadige glitter & glamour 
maar met des te meer waarde. Meerwaarde  
enerzijds op vlak van human resources: de 
solidariteit en veerkracht van onze teams 
moet ondersteund en getriggerd worden via 
interne sobere events die draaien rond con-
tent en emotie. Anderzijds ook met het oog op 
die broodnodige sales die snel zijn nieuwe drive  
moet vinden, geven vele respondenten aan hoe 
belangrijk face to face contact is. Klanten- 
events zijn dan ook de eerste events die opnieuw 
zullen opgestart worden: om die leadmachine 
weer op gang te brengen, zeker in een B2B con-
text. 

  Bottomline, er zullen misschien minder events  
zijn, maar veel gerichter en efficiënter. En met 
maar één doel voor ogen - zowel bij interne als 
externe evenementen - : sales en leadgene-
ratie. De return on investment van een event 
wordt de belangrijkste parameter. 

People matter – concludeerde één van de respon-
denten. Dit is dus de nieuwe New way of working: 
focus op menselijke connectie. Koester ze. 
Creëer waardevolle momenten waar we samen 
beleven – zelfs op 1,5 m afstand.
Authenticiteit en intimiteit zullen "de nieuwe 
orde" woorden worden, zei iemand. We konden 
het niet beter verwoorden.

DOWNLOAD HIER 
ONZE KANT-EN-KLARE 

OPLOSSINGEN

https://bit.ly/3f6rbVG
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“Van alles wat minder, 
maar zinvoller en authentieker.”
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DEEL 2

Events
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Eigenaar/CEO

Marketing/Communicatie

Events/PR

Sales

Ik ben niet betrokken bij de eventstrategie.

Andere*

Finance

* voor meer info, mail info@wepeople.be

Vanuit welke functie ben je betrokken bij 
de eventstrategie van je bedrijf? 

EVENTS
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Hoe denk jij dat de toekomstige eventstrategie 
van je bedrijf er zal uit zien? 

26.3% 
Meerdere events met een 
kleiner aantal deelnemers 
i.p.v. één groot event met 
honderden deelnemers.

18.6% 
Meerdere events gespreid 
over de tijd (bv. een 
jaarplanning) zodat je 
minder kwetsbaar bent 
voor externe factoren.

10.2% 
Meer regionale events 

i.p.v. één groot nationaal 
event.

44.2% 
Minder klemtoon op de 
ultieme ‘experiences’ 
maar meer aandacht 
voor de essentie: 
een geloofwaardige 
boodschap en authentiek 
menselijk contact.

16.7% 
Andere*

* voor meer info, mail info@wepeople.be

EVENTS
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Hoe zullen bedrijven / instanties in de toekomst 
contact onderhouden met hun klanten?

 

75% 
Een mix van live communicatie met online formats 
in functie van specifieke noden en objectieven.

30.8% 
Na een korte overgangsperiode opnieuw zoals vroeger in de 
vorm van meetings, networking, events, seminaries, ...

3.2% 
Zo goed als volledig online 
(webinars, houseparty, skype, ...).

EVENTS
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Wat betreft personeel, hoe zullen bedrijven/instanties 
in de toekomst met hen contact onderhouden?

 

71.8% 
Een mix van live communicatie 
met online formats in functie van 
specifieke noden objectieven.

2.6% 
Zo goed als volledig online 
(webinars, houseparty, skype, ...).

33.3% 
Na een korte overgangsperiode 

opnieuw zoals vroeger in de vorm 
van meetings, teambuilding, 

events, seminaries, ...

EVENTS
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Denk je dat webinars of aanverwanten 
de meeste informatieve events zoals congressen, 

seminaries, ... zullen vervangen?

 
Ja, want het is efficiënt 

(traffic), low cost, virusveilig 
en je kan perfect alle info laten 

doorstromen.

 
Ja, als we ook een oplossing 

vinden om het netwerken online 
te laten plaatsvinden.

 
Neen, face-to-face netwerking 
is heel moeilijk online en dit is 

minstens even belangrijk.

 
De kleine events wel, maar de 
grote events zijn te belangrijk 

inzake teambuilding, lead 
generatie, ... voor onze bedrijven.

6.4%

9.6%

44.2%

39.7%

EVENTS
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Welke veiligheidsmaatregelen acht je 
in de volgende maanden vereist 

bij corporate events?** 

71.8%
Voorzien van voldoende 

ontsmettingsgel verspreid 
over de eventruimte.

50.6%
Geen wachtrij meer bij 

check-in & vestiaire.

20.5%
Temperatuur meten van elke 

deelnemer bij aankomst.

56.4%
Capaciteit van zalen verkleinen 

zodat meer m2 beschikbaar is 
per persoon.

39.7%
Stoelen opgesteld met 

telkens 1 lege stoel/ruimte 
tussen.

19.2%
Personeel (hostesses, 

catering, ...) met handschoenen 
en mondmasker.

54.5%
Andere catering concepten 

i.p.v. buffetten met wachtrijen.

26.9%
Infoborden met verzoek aan 
personen die niezen/hoesten 

om huiswaarts te keren.

10.2%
Geen van deze maatregelen 

lijkt me nodig.

** Meerkeuzevraag / Ratio

EVENTS



WE PEOPLE  EVENTS NA COVID-19APRIL 2020

P 18

Stel dat er moet bespaard worden, 
welke events zullen dan 

eerst worden geschrapt?**

76.3%
Buitenlandse incentive

30.1%
Seminarie, congres

14.1%
Klantenevent

41.7%
Personeelsfeest

25.6%
Personeelsmeeting

13.4%
Productvoorstelling

40.4%
Teambuilding

17.9%
Activatie

4.5%
Andere*

* voor meer info, mail info@wepeople.be

** Meerkeuzevraag / Ratio

EVENTS
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1)   First things first? Het is duidelijk dat de eco-
nomische impact van deze pandemie groot 
zal zijn. Waardoor bedrijven elke investering 
extra zullen afwegen, ook en vooral op gebied 
van communicatie en marketing. Een oud 
zeer, dat evenwel de dag van vandaag een  
gevaarlijke beslissing dreigt te worden. In het 
boek Moment Marketing lazen we dat de hui-
dige generatie en de toekomstige generatie 
zweert bij menselijkheid en authenticiteit.  
Net nu, tijdens en na een crisis, moet je blij-
ven communiceren. En hier schuilt de duale  
uitdaging voor organisaties. Met minder 
middelen toch bouwen aan betrokkenheid ... 
De tool van events is daarbij een zeer efficiënt  
middel. 

2)   Back to basics: gedaan met unieke ervarin-
gen, ultieme experiences ... Bijna 50% meent 
dat de tijd gekomen is om "back to basics" 
te gaan. Events organiseren en mensen ver-
binden met duidelijke boodschappen en  
objectieven.  Waarbij puur praktisch zal ge-
werkt worden met kleinere groepen en ont-
moetingen gespreid in de tijd en de ruimte. 
Intiemer, veiliger, efficiënter. 

3)   Wat met online? Deze crisis zal er alleszins 
voor zorgen dat online een plaats krijgt bin-
nen het event spectrum. Zowel in de manier 
waarop organisaties contact zullen hebben 
met werknemers als met klanten. Evenwel, 
binnen bepaalde krijtlijnen. Online zal nooit 
de plaats kunnen innemen van live commu-
nicatie. Daarom is de menselijke factor en 
de nood aan sociaal contact te sterk. Online 
zal wel ingeschakeld worden ingeval kleinere  
meetings, informatieve meetings en korte 
updates. Wat iedereen ten goede zal komen. 
Niet alleen de betrokkenen inzake efficiëntie 
en tijdsbesparing, maar ook nevenfactoren 
zoals verkeer, transport, etc

Events
BEVINDINGEN

De wereld van events zal er post corona anders uitzien. Dat is de algemene conclusie 
die we kunnen stellen na onze bevraging. We verklaren ons nader:
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4)   Wat is de impact op het type events? Ook 
hier back to basics ... De essentiële events  
blijven bestaan. Waarbij informatie kan  
gedeeld met klant en medewerker. En betrok-
kenheid kan opgebouwd. Maar events met 
dat tikkeltje extra zullen (tijdelijk?) on hold 
worden gezet. Incentives, personeelsfeesten, 
teambuildings, activaties, ... Dit type events 
blijkt het voorlopige slachtoffer. Hierin ligt 
evenwel een verder uit te spitten vraagstuk: 
enerzijds konden we bij hoofdstuk connec-
teren lezen dat menselijk contact net heel 
belangrijk wordt. Anderzijds zou er wel be-
spaard worden op personeelsfeesten, incen-
tives of teambuildings. En laat dit net de 
meest voor de hand liggende formats zijn 
die helpen om betrokkenheid te genereren. 
In deze dualiteit ligt echter net de kans om 
op een innovatieve, lange termijn en authen-
tieke wijze aan betrokkenheid te werken! 
 

 

 
 CONCLUSIE: 
  Organisaties zullen zich rond evenementiële  

communicatie twee fundamentele vragen 
stellen:  Wat kan? Wat zijn de mogelijkheden 
financieel?  Welke budgetten worden uitge-
trokken voor evenementiële communicatie? 
Wat mag? Wat zijn de regels en maatregelen 
gelinkt aan deze post corona tijden ... Onder 
welke omstandigheden kunnen events door-
gaan?

 
  Evenwel ligt de grote uitdaging van organisa-

ties in een cruciale (eerste) vraag: Wat moet? 
Wat is nodig om betrokkenheid te realiseren? 
Hoe stellen we het behoud van ons netwerk 
en de toekomstige groei van onze organisatie 
veilig? 

 Tijd voor events om zichzelf heruit te vinden.

DOWNLOAD HIER 
ONZE KANT-EN-KLARE 

OPLOSSINGEN

https://bit.ly/3f6rbVG
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“Authenticiteit en intimiteit 
zullen de nieuwe orde woorden 
worden.”
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DEEL 3

Impact COVID-19
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Hoe ervaart u zelf de effecten 
van deze pandemie?

80.8% 
Ik neem dit uiteraard ernstig en volg alles 

correct op, maar kan dit wel plaatsen. 
Ik werk rustig van thuis verder en maak 

er het beste van.

6.4% 
Zeer intens, gezien iemand 
van mijn nabije omgeving 

getroffen werd door dit virus.

12.8% 
Ik ben zeer onder de indruk, 
maar blijf thuis en volg alle 

maatregelen zeer goed op.

IMPACT COVID-19
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Er is een bepaalde (financiële) impact ten gevolge van 
COVID-19. De impact bij mijn bedrijf ...

is minimaal: we kunnen 
blijven doorwerken/
leveren en van thuis uit 
werken.

is bijzonder zwaar: onze 
sector ligt helemaal stil.

is groot: medewerkers 
technisch werkloos, we 
draaien op een laag pitje.

Andere*

41,7%

41.7% 17.9%

30.8% 9.6%

30,8% 17,9% 9,6%

* voor meer info, mail info@wepeople.be

IMPACT COVID-19
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Denk je dat de COVID-19 crisis het gedrag 
van de mensen blijvend zal veranderen?

47.7% 
Misschien voor enkele 
maanden en ook bij de 
oudere generatie, maar 
geleidelijk aan zal alles 
wegebben.

12.8% 
Neen, mensen vergeten 

snel en vallen terug in 
oude gewoontes.

25% 
Ja, de wereld zal nooit 

meer hetzelfde zijn. 
Mensen zullen hun gedrag 

blijvend aanpassen.

14.4% 
Ja, de wereld zal nooit 
meer hetzelfde zijn. 
Mensen zullen face-to-
face contact des te meer 
appreciëren en opzoeken 
waar mogelijk.

IMPACT COVID-19
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Jouw bedrijf organiseert ook personeels- 
of klantenevents die nu helaas niet kunnen doorgaan. 

Hoe gaan jullie hiermee om?

37.8% 
Enkel de events t.e.m. 

juli worden geannuleerd. 
Vanaf september gaan de 

events opnieuw door.

28.8% 
De economische weerslag 

is groot waardoor er 
vermoedelijk besparingen 

zullen zijn en aldus alle 
events on hold staan.

24.3% 
Uitstel is geen afstel. 
Ze zullen nog dit jaar 
doorgaan.

8.9% 
We hebben geen events 
op de planning staan, dus 
voor ons op dat vlak geen 
probleem.

IMPACT COVID-19
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Corona is een wake-up call voor de mensheid. 
Toch heeft deze pandemie, hoewel totaal on-
verwacht en initieel onderschat, vrij snel een 
plaats gekregen in het leven van de bevraagden. 
Dit toont eens te meer het aanpassingsvermogen 
van de mens, ofschoon een gewoontedier.

Op werkvlak is er een duidelijke scheiding tus-
sen sectoren die, zij het aan een lager tempo toch 
kunnen blijven doorwerken en weinig financiële 
impact ondervinden. Andere sectoren hebben 
het momenteel zwaar te verduren. 
Uiteraard is het voor beide groepen nu nog te 
vroeg om te zien wat de impact zal zijn op middel- 
lange tot lange termijn ...

Wat betreft het gedrag van mensen zelf, verwacht 
bijna 50% dat na enkele maanden het corona  
effect zal wegebben. Gelijkaardig aan de periode  
na de aanslagen te Brussel. De eerstvolgende  
maanden na de terreurdaden was iedereen 
alert, maar na enige tijd verdween die onge-
rustheid. Ons panel verwacht een gelijkaardig 
fenomeen, waarbij er slechts enkele restanten  
van het nieuwe normaal zullen overblijven 
(handhygiëne, cleaning, testing, ...). Een kwart 
van de bevraagden verwacht evenwel dat deze 
pandemie een blijvende impact zal hebben op 
ons maatschappelijk gedrag, met fundamentele 
wijzigingen op vlak van sociale interactie, reizen, 
werkmodus, ...

Zonder twijfel, uitdagende maar ook boeiende 
tijden in het verschiet. We houden alleszins 
vinger aan de pols.

Impact Covid-19
BEVINDINGEN
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CONNECTEREN IN HET NIEUWE NORMAAL?

Events zullen er in de toekomst sowieso anders 
gaan uitzien. Niet alleen zullen we moeten rekening 
houden met hygiënische maatregelen en social 
distancing. Organisatoren zullen ook flexibiliteit 
moeten implementeren in het voorbereidings- 
proces: een slimme mix van live en virtueel, waar- 
tussen indien nodig snel en moeiteloos kan  
geswitcht worden in functie van veranderende 
externe factoren. 

Voorbereiding is alles: WePeople en Goosebumps 
Events werkten hiervoor samen met experten,  
wetenschappers en de juiste leveranciers om een 
werkbaar protocol op te stellen dat efficiënt kan in-
gezet worden. Lees zeker onze volgende whitepaper 
hierover!

1,5m 1,5m

DOWNLOAD HIER 
ONZE KANT-EN-KLARE 

OPLOSSINGEN

https://bit.ly/3f6rbVG
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“People matter.”
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Graag willen we de vele ondernemers, eventmanagers, HR verantwoordelijken, ...  
bedanken voor de talrijke respons en de vele persoonlijke inzichten.

Meer dan ooit beseffen we hoe waardevol onze eigen community is, 
en appreciëren we die kleine momentjes met onze partners en klanten des te meer.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje: de kracht van ons netwerk zal ons er samen 
doorhelpen. En als we één ding geleerd hebben van deze Corona-periode is het wel hoe 

essentieel face to face menselijk contact is, uiteraard op persoonlijk vlak, 
maar des te meer in een professionele context. 

wepeople.be


