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Stel jezelf eens even voor, 
wie is Wendy?
“Passie, gedrevenheid en enthousiasme 
zijn woorden die mij typeren. Zowel zakelijk 
als privé ageer ik in de basis vanuit mijn 
gevoel. Ik probeer altijd te begrijpen wat 
de ander voelt. Empathisch vermogen is 
overigens essentieel voor het organiseren 
van evenementen. Ik zie altijd kansen om 
mensen te helpen, te enthousiasmeren 
en te motiveren. Al mijn eigenschappen 
bundel ik dagelijks om me als dienend 
leider op te stellen voor mijn team. Zelf 
floreer ik het beste als ik merk dat ik het 
gemeenschapsgevoel en de persoonlijke 
groei van de mensen (in- én extern) om 
mij heen kan bevorderen. Ik probeer 
mezelf hierbij altijd zo min mogelijk ego-
gedreven op te stellen en zoveel mogelijk 
het groter geheel te dienen. Ik begrijp 
als geen ander dat de kennis, ervaring, 
inzet, creativiteit en betrokkenheid van 
werknemers het belangrijkste kapitaal is 
voor een organisatie. En dit merken onze 
opdrachtgevers ook. Ik zeg altijd; extern 
winnen, is intern beginnen.“

Wat is de reden dat je in de 
evenementenbranche terecht bent 
gekomen?
“Op jonge leeftijd werd ik turnkampioen 
van Nederland. Hier heb ik geleerd wat 
discipline, perfectie en presteren inhouden. 
Deze eigenschappen zijn tot in iedere vezel 
van mijn lijf doordrongen en geworteld. Ik 
vergelijk het ondernemerschap vaak met 
topsporten. Waar het om gaat, is passie! 
Heb je iets wat je heel graag wilt, dan ga 
je ermee aan de slag. Ik heb geleerd de 
lat altijd hoog te leggen en een doel te 
stellen. Je maakt een plan. Dit kun je in je 
eentje doen, al is de kans van slagen dan 
wel een stuk kleiner, of met een team. 
Alleen ben je misschien sneller, maar 
samen kom je (altijd) verder. Belangrijk 
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hierbij is het commitment aan het plan, 
van het hele team. Samen werk je aan een 
overkoepelend  (hoger) doel, samen zet je 
uiteindelijk een prestatie neer. De metafoor 
naar het ondernemerschap is hier uiteraard 
makkelijk te maken. Bijna 25 jaar geleden 
heb ik dan ook mijn carrièremove naar het 
ondernemerschap gemaakt. Ik kreeg de 
kans om mijn ‘topsportmentaliteit’  te laten 
gelden bij MarQuis evenementen.”

Wat maakt jouw aandeel binnen 
Marquis waardevol?
“MarQuis evenementen is opgericht in 1991  
en was in de eerste periode gespecialiseerd 
in diverse vormen van entertainment 
en het  boeken van artiesten. Vanwege 
marktontwikkelingen in onze branche 
heeft MarQuis evenementen in 1996 haar 
bedrijfsstrategie gewijzigd en de stap 
gezet om zich te profileren als fullservice 
evenementenbureau. We merkten dat deze 
propositie beter aansloot bij de behoeften 
en wensen van onze opdrachtgevers. Deze 
transfer heb ik van dichtbij meegemaakt 
en in grote lijnen ook gecoördineerd. Mijn 
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topsportmentaliteit kwam hier meteen 
goed van pas. Door deze fase heb ik in die 
tijd direct een stevig fundament kunnen 
leggen voor zowel mezelf, intern in de 
organisatie, als voor onze opdrachtgevers 
extern. Vanuit deze periode heb ik 
mezelf flink doorontwikkeld en heb ik 
veel praktijkervaring kunnen opdoen. 
Bijna twee decenia later mag ik mezelf 
inmmiddels eigenaar noemen van MarQuis 
evenementen. Maar zoals ik al eerder 
aangaf, zie ik mezelf liever als dienend 
leider van een prachtig team van creatieve 
professionals. Antwoord op de vraag 
wat mijn belangrijkste aandeel is binnen 
MarQuis, vertaal ik dan ook liever naar wat 
ons team als belangrijkste aandeel kan 
leveren aan onze opdrachtgevers. Het is 
dan ook deze vraag die we gesteld hebben 
aan onze opdrachtgevers in een onlangs 
uitgevoerd  klantenonderzoek.1 

 

Door het afnemen van diepte-interviews 
is naar voren gekomen dat wij als team 
het meest gewaardeerd worden voor 
onze hoge mate van expertise, onze 
betrouwbaarheid, onuitputtelijke bron 
van inspiratie en het onvoorwaardelijke 
ontzorgen.”

Wat is jouw toekomstvisie op de 
evenementenbranche?
“Kijk ik terug op de afgelopen 25 jaar dan 
kan ik niet anders concluderen dan dat 
onze branche een enorme ontwikkeling 
heeft doorgemaakt en momenteel 
overigens wederom onderhevig is aan 
flinke ontwikkelingen c.q. veranderingen. 
Dit valt ook wel te verklaren. Dit is namelijk 
niet alleen het geval in onze branche maar 
bijna in elke branche vandaag de dag. Zelf 
vind ik een mooie ontwikkeling dat mensen 
niet meer alleen kiezen voor organisaties 
om wat ze kunnen, maar in belangrijke 
mate ook om wat ze betekenen. Dit soort 
organisaties zijn niet zomaar een resultaat, 
maar vooral een bron van inspiratie. Niet 

werken aan een kunstje, maar handelen 
vanuit een overtuiging. Echte schoonheid 
komt van binnenuit. 

Dit zijn organisaties waar we ons dan ook 
graag aan commiteren. Dit zijn vooral 
de mensen, waarmee wij in co-creatie 
eventconcepten bedenken, ontwikkelen en 
produceren die zorgen voor persoonlijke 
meerwaarde, voor individueel en collectief 
welzijn. 

Vandaag de dag zien én voelen we een
duidelijke verschuiving van marketing-
denken en -doen bij onze opdrachtgevers, 
wat uiteraard ook veel invloed heeft op 
onze branche. Zelden stond een event 
zo in de kern van de marketingmix. Dat 
is zeker niet altijd  zo geweest. Events 
staan nu steeds vaker aan de basis van 
een marketingcommunicatiestrategie. 
We zitten steeds meer met marketing- 
en communicatiespecialisten aan 
tafel. Hierdoor ontstaan er veel meer 
mogelijkheden en krijgen events een heel 

- 116 -

1  Stan & Stacy, inbound marketing onderzoek marQuis Evenementen 2016
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andere dimensie. Events worden zo echt 
een middel om bedrijfsstrategische doelen 
na te streven. Wij  informeren, stimuleren 
en motiveren onze opdrachtgevers dan ook  
om het event zo in te zetten dat het een 
belangrijke bijdrage levert aan het naar een 
hoger niveau tillen van de organisatie, het 
merk en vooral de mensen.  
Doe je dit op de juiste manier dan betrek 
je mensen bij de kern en de toekomst van 
de organisatie. Dit zijn eventconcepten die 
het vermogen hebben om te verbinden, te 
versterken en te verrijken.” 

Wat wil je de lezer van dit magazine 
meegeven?
“Alleen ben je misschien sneller, maar 
samen kom je (altijd) verder én kun je het 
verschil maken. Als er één les is die ik in al 
die jaren heb geleerd, dan is het deze wel. 
Nog steeds komen we bedrijven en 
organisaties tegen die sceptisch zijn 
en/of vooroordelen hebben over 
een samenwerking met een extern 
evenementenbureau. Laat dit los. 

Vertrouw erop dat juist een samenwerking 
met een extern evenementbureau zoveel 
meer kan brengen. De wisselwerking 
tussen organisatie en de objectieve 
benadering van, in dit geval, ons team is 
altijd een absolute meerwaarde. 
 
Middels dit magazine zetten wij graag 
een eerste stap om te laten zien wat 
zo’n wisselwerking kan betekenen. Dit 
magazine helpt je vaardigheden te verfijnen 
en keuzemogelijkheden uit te breiden 
zodat je meer uit je event kan halen. In dit 
magazine maak je niet alleen kennis met 
onze eigen creatieve professionals, maar 
ook met onze samenwerkingspartners én 
onze opdrachtgevers. Waarom? Omdat wij 
geloven in delen is vermenigvuldigen.  
Dit magazine is overigens niet het enige 
wat we te delen hebben. Een compleet 
vernieuwde website met een heus VIP,  
value inspiration platform, zijn andere  
aspecten die we in het afgelopen (jubileum) 
jaar ontwikkeld hebben en graag willen 
delen. Hiermee willen we de basis leggen 
voor komende jaren waarbij we sneller, 
flexibeler en relevanter kunnen inspelen op 
veranderingen in de markt van vandaag en 
morgen. 

 

De focus van de nieuwe webisite en het 
‘VIPplatform’ ligt vooral op het bieden van 
waardevolle en relevante content. Door 
branchegerelateerde kennis en visies te 
delen, kunnen we elkaar blijvend inspireren.
Op het platform vind je interessante 
blogs, uitgebreide cases, interviews 
met opdrachtgevers en/of andere 
branchegerelateerde vakgenoten en 
visiedocumenten. 

Onze visiedocumenten licht ik graag 
nog even toe. Dit zijn visiedocumenten 
waarin wij 25 jaar kennis en ervaring 
geactualiseerd en geconcretiseerd hebben. 
Ze laten je zien hoe je meer uit je event 
kunt halen en helpen je bij trajecten 
rond een jubileumjaar, relatiemarketing, 
medewerkersevents en de inmiddels sterk 
opkomende corporate festivals. Voor de 
laatste twee genoemde visiedocumenten 
moet je nog even geduld hebben, de 
andere twee zijn al gratis te downloaden.” 
 
Wil je meer uit je event halen? Dan weet je 
ons nu te vinden... 

ALLEEN BEN JE MISSCHIEN SNELLER, 
MAAR SAMEN KOM JE (ALTIJD) VERDER 
EN KUN JE HET VERSCHIL MAKEN
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VISIEDOCUMENTEN
MET 25 JAAR KENNIS EN ERVARING

Download onze visiedocumenten op www.marquis-evenementen.nl/vip
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