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HET WOW-EFFECT:
RAAK DE JUISTE 
SNAAR

Bosch Rexroth - Esther Leijten
Coördinator events en projecten

Als globale partner ondersteunt Bosch Rexroth de wereldwijde machine- en 
installatiebouw met technologische topprestaties en een unieke kennis van de 
desbetreffende sector. Meer dan 33.700 medewerkers wereldwijd werken aan 
veilige en milieuvriendelijke oplossingen op maat.

Al ruim 20 jaar is Esther Leijten bij 
Bosch Rexroth verantwoordelijk voor 
de coördinatie van projecten en events. 
Een functie die zij als enige binnen het 
bedrijf uitvoert, maar waarbij zij bij ieder 
project of event een projectteam om zich 
heen verzamelt. Aan Esther de taak om 
de communicatie intern en op corporate 
gebied in goede banen te leiden en de dag 
zelf en alles daaromheen te organiseren. 
Hoe maken we contact met de klant? Wat 
gaan we voor de klant organiseren? Wat 
is er nieuw in de markt? Dit zijn vragen 
die hier een belangrijke rol bij spelen. De 
afdeling marketing geeft inhoud en Esther 
houdt het globale overzicht.

Een bulk aan ervaring
De ervaring in de evenementenbranche 
gaat voor Esther veel verder terug dan 
Bosch Rexroth. Na 9 jaar de evenementen 
te hebben georganiseerd voor een 
farmaceutisch bedrijf, begon Esther haar 
eigen evenementenbureau waarbij ze zich 
vooral richtte op de coördinatie van events. 
“Alleen zijn is niet mijn ding, ik werk graag 
samen met andere mensen. Na 3,5 jaar 
stond ik voor de keuze om door te groeien 
met mijn eigen bedrijf of om weer voor 

een werkgever te gaan werken. Ik koos 
voor de laatste optie zodat ik mijn skills 
van het coördineren van events en het bij 
elkaar brengen van mensen optimaal kon 
inzetten. Bij Bosch Rexroth ben ik onderdeel 
van het moederbedrijf Bosch dat een rijke 
historie heeft, internationaal opereert en 
nevenactiviteiten heeft zoals het opzetten 
van stichtingen en mogelijkheden creëert 
voor jongeren om te studeren. Dat past 
allemaal heel goed bij mij.”

Relatie-events en interne events
Binnen het marketing- en 
communicatieplan van Bosch Rexroth 
worden er verschillende tools ingezet om 
producten in de markt te zetten. Events is 
er daar een van. “Ons doel is om te laten 
zien wat we doen. We gaan dan ook steeds 
meer naar inhouse-events toe. Op deze 
manier kunnen we onze klanten laten zien 
hoe we werken, we geven ze een kijkje in 
de keuken. Door de organisatie van deze 
events versterken we de relatie met onze 
klanten en verlagen we tevens de drempel 
om hun vragen of problemen bij ons neer 
te leggen.” Om ook de relatie met de eigen 
medewerkers goed in stand te houden, 
organiseert Bosch Rexroth twee keer per 

jaar een intern event. Op deze manier 
worden de medewerkers geïnformeerd 
over wat er in de markt speelt en wat 
Bosch Rexroth drijft. Natuurlijk koppelen 
ze hier een sociale activiteit aan, zoals een 
borrel of kerstreceptie.

Bezint eer ge begint
“Eigenlijk begint het voor ons pas echt 
na een event of beurs. Samen met 
mijn projectteam bepaal ik in de eerste 
voorbereidingen de doelstelling van het 
event. Als je die niet vooraf duidelijk hebt, 
kun je niks meten en geen opvolging doen. 
De follow up is zo belangrijk en deze is bij 
de doelstelling al bepaalt. We weten dan al 
wat voor invulling we geven aan de follow 
up, hoe lang we onszelf hiervoor geven en 
op welke groepen we ons focussen. Daar 
koppelen we de marketing aan.”

Het wow-effect creëren
De wereld wordt steeds sneller en mensen 
zijn steeds meer verwend. Dit ondervindt 
Esther ook bij het organiseren van events. 
Het is steeds moeilijker om een wow-
effect te creëren. 

HET WOW-EFFECT 
BEHAAL JE NIET 
PER SE DOOR EEN EVENT 
HEEL GROTESK NEER TE 
ZETTEN, MAAR JUIST 
IETS KLEINS KAN AL HEEL 
VERRASSEND ZIJN
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De opmars van technologische 
ontwikkelingen is in de evenementen-
wereld ook duidelijk merkbaar. Dit mag 
niet de overhand krijgen tijdens een 
event. “Het kan heel mooi zijn om virtuele 
onderdelen in te zetten tijdens het event, 
maar de beleving moet wel behouden 
blijven. De balans tussen techniek en het 
empathische moet goed zijn.”

Het werken met externe 
evenementenbureaus
Bosch Rexroth werkt met vier externe 
evenementenbureaus samen, de preferred 
suppliers. Met deze bureaus zijn bepaalde 
afspraken gemaakt en Esther weet 
exact welk bureau voor welk event ze 
inzet. Aan ervaring schort het niet bij 
Esther, maar er zijn meerdere redenen 
waarom zij een evenementenbureau 
inzet. “We organiseren meerdere events 
per jaar en dat is te veel voor mij alleen. 
Ook kan een event te groot zijn om alleen 
te organiseren en daarnaast is het heel 
prettig om inspiratie op te doen via de 
evenementenbureaus. De creativiteit van 
een bureau is essentieel en het is fijn om 
te kunnen sparren met iemand. Vaak 
wordt gedacht dat het duurder is om 
met een evenementenbureau samen te 
werken, maar dat is juist niet het geval. 
Het inkoopbeleid van de bureaus is een 
voordeel en het scheelt mij heel veel tijd, 
dus geld.” Voor Esther is de keuze voor 
een evenementenbureau gebaseerd op 
de klik. Bij de eerste samenwerking weet 
zij al of het bureau past bij Bosch Rexroth 
en Esther zelf. “Het bureau moet bij ons 
passen en de juiste vertaalslag kunnen 
maken naar wat wij willen bereiken met het 
event. De ene keer is dit over de top en een 
andere keer is dit wat kleiner en daar moet 
een bureau op kunnen inspelen. Door de 
ervaring die ik nu heb met de bureaus waar 
wij mee werken, maak ik altijd de goede 
keuze voor het juiste bureau voor een 
bepaald event.”

WE ORGANISEREN 
MEERDERE EVENTS PER 
JAAR EN DAT IS TE VEEL 
VOOR MIJ ALLEEN 
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Hetzelfde oog voor detail
De samenwerking met MarQuis gaat al 
vele jaren terug en Esther kiest vaak voor 
MarQuis omdat de klik er is. “Het is heerlijk 
dat een half woord al genoeg is. Wanneer er 
tijdens het event iets niet goed verloopt of 

als er zich een probleem voordoet, zoeken 
we direct naar een oplossing. We verzanden 
niet in het probleem. De evaluatie komt 
later wel. Bij de eerste keer samenwerken 
met Wendy wist ik meteen dat het goed zat. 
We stonden allebei naar de tafels te kijken 
of ze wel precies in een rechte lijn stonden 
en vervolgens liepen we naar hetzelfde 
tafeltje om een bloemetje recht te zetten. 
Wendy denkt hetzelfde als ik.”

Memorabele events
“Het leukste event samen met MarQuis is 
van een aantal jaren geleden. Dit was een 
event voor contacten van Bosch en was van 
internationale allure en een hoog niveau. 
Het draaiboek voor deze dag werkte niet 
op minuten, maar op seconden. Dat was 
gaaf en hectisch tegelijk. De ontlading 
die daarna plaatsvond was een waar 
kippenvelmoment. De dag ervoor hadden 
we de generale repetitie, ook wel dry and 
run genoemd, en hier ging alles fout wat 
maar fout kon gaan. De volgende dag 
liep alles perfect. Een ander memorabel 
event was het techniekweekend. Hierbij 
hadden we de eerste dag 500 jongeren uit 
de omgeving uitgenodigd en rondgeleid. 
Het doel was om deze jongeren te 
enthousiasmeren voor techniek en een 
eventuele stage. De volgende dag was 
een avond voor klanten en de laatste dag 
was ons personeelsevent. De lachende 
gezichten maken het voor mij een succes 
en ik heb nog nooit meegemaakt dat een 
event niet geslaagd was.”

De do’s en dont’s van Esther
“Denk in oplossingen, alles kan. Als er een 
vraag ligt, is er een oplossing. Ook als het 
niet haalbaar is om een tien te halen, een 
acht is ook goed. Raak niet in paniek als er 
zich een probleem voordoet. Hier leer je van 
en dat komt later wel. Eerst kijk je hoe er zo 
snel mogelijk een oplossing geboden kan 
worden. Een tweede is om niet te vergeten 
dat het om mensen draait tijdens een 
event. Er is zo’n overload aan informatie 
wat er allemaal mogelijk is. Maar de 
mensen bepalen nog altijd het succes van 
een evenement en door voor hun de juiste 
beleving te creëren, behaal je dit succes.”

VAAK WORDT GEDACHT DAT HET DUURDER IS 
OM MET EEN EVENEMENTENBUREAU SAMEN 
TE WERKEN, MAAR DAT IS JUIST NIET 
HET GEVAL
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