
01  DURVEN ZIJN  
Tijdens de briefing zoeken we de 
verdieping op. Een gezond spanningsveld 
van initiëren, inspireren en motiveren leidt 
tot betekenisvolle inzichten. Met gedeelde 
focus gaan we op zoek naar het (kern) 
verhaal van de organisatie. Bedrijven en 
organisaties, maar vooral mensen die 
weten waar ze voor staan en waar ze in 
geloven (why) hebben een authentiek 
verhaal te vertellen. Dit zijn de ‘briljante’ 
verhalen waar we naar op zoek zijn. 
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02  HET VERHAAL (DNA) 
Echte schoonheid komt van binnenuit. 
Identiteit bedenk je niet, die ontdek 
je samen. Wij geloven dat merk en 
organisatiecultuur feitelijk twee kanten 
van dezelfde medaille zijn. Bouwen aan 
een sterk merk vraagt dus om werken 
aan een relevante en onderscheidende 
organisatiecultuur (DNA). Een goed 
eventconcept trechtert essenties uit 
het DNA en de kernwaarden van een 
organisatie en zet deze om naar een 
onderscheidend verhaal dat aansprekend 
en begrijpelijk is voor alle betrokken 
doelgroepen.

03  VERBINDEN (ENGAGE) 
In een digitale wereld geloven wij in 
de kracht van het event om bruggen 
te slaan tussen organisatie(s) en de 
buitenwereld en omgekeerd. Extern 
winnen is intern beginnen. Merkbeleving 
wordt vooral bepaald door het gedrag van 
de medewerkers. Een goed eventconcept 
heeft het vermogen om mensen te 
verbinden met de kern en de toekomst 
van de organisatie. Medewerkers worden 
zo ambassadeurs (MedeMerkers) die zich 
betrokken voelen bij wat de organisatie wil 
bereiken in de buitenwereld. 

04  VERSTERKEN (EMBRACE) 
Events kunnen mensen (stakeholders)  
inspireren en motiveren om aan te 
sluiten bij een bepaald gedachtegoed, 
hogere doelen of collectieve ambities 
van organisaties en merken. Een goed 
eventconcept heeft het vermogen om 
organisaties te versterken op het vlak 
van zakelijke verwerving. Een dynamisch 
proces dat zowel buiten én binnen door 
stakeholders dient te worden omarmd. 

05  VERRIJKEN (EMPOWER) 
Het is de kracht van eigen live 
ervaring(en) die overtuigt. Mensen zullen 
veel waarde toekennen op het moment 
dat ze het gevoel krijgen dat de waarde op 
hun eigen persoon of op hun leefwereld 
van toepassing is, of anders gezegd een 
verrijking is. Een goed eventconcept 
draagt hieraan bij. Mensen kunnen zich zo 
identificeren met het merk, de organisatie 
of gewoon van mens tot mens. 
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