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EEN GOED IDEE IS 
SIMPEL, JE MOET ER 
ALLEEN OPKOMEN

Aaron Jansen
Strategisch en creatief partner

Stel jezelf eens even voor, 
wie is Aaron?
“Wie ben ik? Is dat niet de grote levensvraag 
die ieder mens heeft, wie ben ik en wat 
is mijn doel in dit leven? Het zijn juist 
deze vragen die het leven zo interessant 
maken. Het vraagt naar diepgang. Het 
vraagt om bewustwording, (zelf)studie, 
experimenteren en leren, ervaring, 
kennis, ontwikkeling en ga zo maar 
door. Zonder al te veel op reli-gezweef 
door te gaan, lijkt het me goed om de 
brug te slaan naar het zakelijke aspect, 
het ondernemerschap. Naast de ‘grote 
levensvragen’ van het mens-zijn houd ik 
me namelijk dagelijks vooral bezig met 
het bedenken, doorgronden en uitvoeren 
van bedrijfsstrategieën. Dit uiterst boeiend 
onderwerp vraagt ook om de nodige 
filosofische verdieping als je het mij vraagt. 
Maar daarover later meer. Er is namelijk ook 
nog een ander belangrijk fenomeen dat een 
essentiële rol speelt. En dat is creativiteit. 
Strategieën en creativiteit zijn belangrijke 

thema’s in mijn leven. Ben ik hiermee bezig 
dan voel ik me als een vis in het water. Niet 
geheel onlogisch, ik blijk dan ook een échte 
vis te zijn van sterrenbeeld. Vissen zijn nu 
eenmaal vaak creatievelingen en soms ook 
dromers. 

Wat is de reden dat je in de 
evenementenbranche terecht bent 
gekomen?
“Relatief jong ben ik al begonnen met 
werken. Op mijn 20e was ik al aan het 
werk in de grafische branche. Ik heb in een 
korte tijd een flinke groei doorgemaakt. 
Met de drukkerij waar ik werkte, brachten 
we een nog niet bestaand concept op 
de markt en werden we binnen no-time 
marktleider op het gebied van drukwerk 
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voor clubs en festivals in Nederland. Dat 
was mijn eerste kennismaking met de 
evenementenbranche. Ik kwam in contact 
met vooraanstaande organisaties als 
ID&T, MOJO, UDC en Extrema. Met enige 
regelmaat werden wij uitgenodigd om 
dergelijke evenementen ‘behind the scene’ 
te ervaren. Hierdoor is mijn liefde ontstaan 
voor de evenementen(branche). In die tijd 
werden er veel nieuwe (event)concepten 
bedacht en ontwikkeld, die ik door mijn job 
toen van dichtbij heb kunnen volgen en 
ervaren. Dit was een prachtige, inspirerende 
en leerzame periode. In deze periode deed 
ik veel waardevolle contacten op. Het 
duurde dan ook niet lang dat ik voor mezelf 
besloot om zelf (publieks)evenementen te 
gaan organiseren. Ik was toen pas 23. Een 
reeks mooie (uitverkochte) evenementen in 
het voormalige Noorderlicht (voorloper 013) 
in Tilburg waren het resultaat. DJ Billy the 
Kit en MC Gee (Sensation White) zijn bij mij 
begonnen voor een habbekrats. Zij gaan nu 
de hele wereld over.”

IF YOU CAN DREAM IT, 
YOU CAN DO IT
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BRILJANTE IDEEËN ONTSTAAN UIT CREATIVITEIT 
ZIJN HET MEEST EXCEPTIONELE BEZIT VAN HET 
MENS-ZIJN. ZE KUNNEN NAMELIJK DE TOEKOMST 
VAN MENS, MERK EN ORGANISATIE VERANDEREN
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Wat maakt jouw aandeel binnen 
Marquis waardevol?
“Mijn  jongensdroom was het organiseren 
van evenementen, wat ik al op relatief jonge 
leeftijd waar heb kunnen maken. Het zelf 
organiseren van evenementen verdween 
op een gegeven moment wat meer naar 
de achtergrond en de drukkerij verliet ik 
voor Euromail, een dochteronderneming 
van PostNL. Ik zat bij bedrijven en 
organisaties aan tafel om mee te denken 
over (crossmediale) marketingcampagnes. 
Dankzij deze functie ben ik mezelf gaan 
ontwikkelen op het gebied van marketing 
en communicatie. 

HET EVENT IS STEEDS 
BELANGRIJKER ALS 
ONDERDEEL VOOR EEN 
BETERE POSITIONERING 
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Het meedenken en ondersteunen 
van bedrijven en organisaties bij hun 
marketingcommunicatiestrategieën sprak 
mij enorm aan. Inmiddels mag ik mezelf 
strategisch en creatief partner van MarQuis 
evenementen noemen. De oplettende 
lezer voelt natuurlijk al aan dat ik de twee 
disciplines, eventorganisatie en marcom, 
die ik het meest ambieer in mijn leven, ben 
gaan combineren binnen het team van 
MarQuis. Je raadt het al; passie dus!

Passie slaat dan ook meteen de brug naar 
wat mijn aandeel binnen MarQuis waardevol 
maakt. ‘Succes is not the key to happiness. 
Happiness is the key to succes’ dekt hier 
de lading. Met de juiste mensen op de 
juiste plek binnen een organisatie kan hét 
verschil gemaakt worden. Maar met passie 
alleen kom je er niet. Je moet als mens 
ook ergens voor staan. Waarom doe je wat 
je doet? Ja, ja… inderdaad hier doel ik op 
de ‘why’ van Simon Sinek. Misschien preek 
ik voor eigen parochie maar toch geloof 

ik heilig in het event als meest krachtige 
marketingcommunicatie-instrument. 
Events (als onderdeel van een marcom-
mix) kunnen een essentiële rol spelen bij 
het streven naar en bereiken van ambities 
en doelstellingen van een organisatie, het 
merk en de mensen. Niets zo mooi om hier 
een bijdrage aan te kunnen leveren. 
“This is my why.”

Lees verder ->

Woonplaats:   Tilburg
Burgerlijke staat:   samenwonend
Hobby’s:   voetbal, snowboarden, strategische en creatieve (event)concepten   
   bedenken, ontwikkelen en uitvoeren, festivals bezoeken met vrienden
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Wat is jouw toekomstvisie op de 
evenementenbranche?
“Een vraag die om filosofische verdieping 
vraagt. Technologische ontwikkelingen, 
creativiteit, innovatie, het zijn deze 
begrippen die mijn hart sneller doen 
kloppen. Waarom? Omdat creativiteit en 
innovatie het wonderbaarlijkste bezit is 
van de mensheid. Heb je er wel eens bij 
stilgestaan dat écht alles wat we nu om 
ons heen hebben, ooit ontstaan is door 
een briljante ingeving, een idee (big idea), 
ontstaan uit creativiteit? ‘Een goed idee 
is simpel, je moet er alleen opkomen.’ 
Briljante ideeën (innovatie) kunnen de 
toekomst van mens, merk en organisatie 
veranderen. Het kan leiden tot discussie, 
tegenspraak of bewondering. Ik noem het 
spraakmakend.

De fameuze ‘return on investment’ begint 
wat mij betreft dan ook altijd met een 
briljant idee, ontstaan uit het ongrijpbare 
fenomeen: creativiteit. Dit soort ongrijpbare 

processen vraagt om discipline, toewijding, 
expertise, vertrouwen, focus en moed. Dit 
kun je respectievelijk vertalen naar ‘durven 
zijn.’ Ik ben er dan ook van overtuigd dat 
organisaties (merken) van de toekomst 
écht moeten ‘durven zijn’ . Wat bedoel 
ik hiermee? Dit zijn organisaties die niet 
roepen, niet claimen, niet doen alsof, maar 
écht ‘zijn.’ Dit zijn organisaties van niet 
alleen maar resultaat, maar vooral ook van 
betekenis. Een organisatie  en/of merk 
moet inspireren en relevant zijn in het leven 
van het mens-zijn.

Waarom eerst deze filosofische diepgang? 
Omdat het begrijpen en doorgronden 
van dit gedachtegoed de basis legt en 
de contouren schetst voor toekomstige 
eventconcepten. Het zal niet alleen gaan 
om het inzetten van technologische 
snufjes, allemaal leuk en sommige kunnen 
heel nuttig zijn, maar dit gaat niet hét ‘grote’ 
verschil maken. 
Wat dan wel? 

Mijn visie op de toekomst is dat organisaties 
(merken) zich moeten manifesteren van: 
’kunnen’ en ‘willen’ naar ‘durven zijn.’ Wij 
zien en voelen een duidelijke ontwikkeling 
dat mensen niet meer alleen kiezen voor 
organisaties om wat ze kunnen, maar in 
belangrijke mate ook om wat ze betekenen. 
Mensen worden geraakt op het moment 
dat een organisatie en/of merk een 
authentiek verhaal te vertellen heeft. Een 
verhaal dat duidelijk maakt waarom een 
organisatie doet wat het doet. Niet werken 
aan een kunstje, maar handelen vanuit een 
overtuiging.  

VERANDERING WE 
KUNNEN ER OP 
WACHTEN...

OF WE CREËREN 
HET ZELF
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MODERNE TECHNOLOGIEËN EN ONLINE 
STRATEGIEËN ZIJN NIET MEER WEG TE 
DENKEN IN DEZE TIJD. EEN EVENT IS ALTIJD 
NOG VAN MENS TOT MENS 
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Pas als het duidelijk is waarom (why) een 
organisatie iets doet kunnen mensen 
erin geloven. Dit begrijpen en ernaar 
handelen legt het fundament en schetst 
de contouren voor het vormen van 
toekomstige visies en denkkaders. Vanuit 
dit startpunt bedenken, ontwikkelen 
en produceren we samen met onze 
opdrachtgevers eventconcepten die écht 
relevant zijn én aansluiting vinden binnen 
de belevingswereld van een of meerdere 
doelgroep(en) . 

Daar waar briefingsdocumenten 
voorheen voornamelijk gingen over 
eigen gedragingen, is duidelijk merkbaar 
dat organisaties trachten vandaag de 
dag mensen actiever te betrekken, te 
inspireren en te motiveren. Dit is een mooie 
ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat 
de winnende organisaties van de toekomst 
uitstekende relatiebouwers zijn. Het zijn 
de organisaties die het vermogen hebben 
om mensen te verbinden, te versterken 

en te verrijken. Het zijn relaties die aan alle 
betrokken partijen toelaten zich verder te 
ontwikkelen en hun dromen en aspiraties 
te realiseren. De relaties vertrekken vanuit 
wederzijds respect en vertrouwen en 
leiden tot een verdere ontwikkeling van 
het potentieel van elk van de stakeholders: 
‘samen groeien’.

Exact deze ontwikkeling(en) maakt dat 
bedrijven en organisaties de kracht van 
events steeds meer onderkennen als een 
effectief marketingcommunicatiemiddel 
om (bedrijfs)doelstellingen en ambities te 
verwezenlijken. De kracht van live wordt 
steeds meer (h)erkend. Events worden 
meer en meer ingezet om de organisatie, 
het merk en de mensen naar een hoger 
plan te tillen. Het event draagt zo bij aan het 
‘future-proof’ maken van organisaties.

Het event krijgt zo een steeds belangrijkere 
rol als onderdeel voor een betere 
positionering van bedrijven en organisaties. 
De kracht is het live aspect. Moderne 
technologieën en online strategieën zijn 
niet meer weg te denken in deze tijd. Een 
event is altijd nog van mens tot mens. 
Met de live ontmoeting bereik én raak je 
mensen. Moderne ontwikkelingen kunnen 
hier parallel aan lopen. Zo komen deze 
twee werelden mooi samen.”
 
Wat wil je de lezer van dit magazine 
meegeven?  
“Streef ernaar dat het eventconcept in 
alle gevallen het manifest is van wat de 
organisatie is, wie de organisatie wil zijn én 
weerspiegelt waarvoor zij staat in de wereld 
van vandaag en morgen.”
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