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LVSC is dé beroepsvereniging voor professioneel
begeleiders. Bij LVSC zijn ruim 2200 gekwalificeerde
en ervaren supervisoren, coaches en
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organisatiebegeleiders aangesloten.
In deze case blikken we samen met Ingrid Markus

ZWOLLE

op hun bijeenkomst afgelopen Maart.

Ingrid: Samen met onze leden wilden we op
ontdekkingsreis om te onderzoeken hoe we ons
vakgebied en onze vereniging willen laten bewegen
en verder vormgeven. Het event zelf was voor ons
succesvol, ondanks de wat lage opkomst. De
uitvoering was prima. De sfeer in de zaal heeft goed
uitgepakt!
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Vanaf het eerste contact hebben wij de

De techniek werkt vandaag verzorgt door het

samenwerking als prettig ervaren; duidelijke en

AV Team van Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

snelle communicatie en er werd fijn
meegedacht.
Tijdens het locatiebezoek en het event zelf zijn
we hartelijk ontvangen en zeer goed begeleid
door medewerkers van Nieuwe Buitensociëteit.

Wie ben je en wat was jouw rol tijdens het event?
Ik ben Jorick, ik loop stage op de technische afdeling
van Nieuwe Buitensociëteit Zwolle & ik heb deze

Terugkijkend op de bijeenkomst zijn de

bijeenkomst mogen draaien. Mijn rol tijdens dit

aankleding van de zaal en de opstelling in de

event was het bedienen van de microfoons, de

zaal hoogtepunten.

muziek. Ik ben verantwoordelijk geweest voor alles

De verrassende reacties van enkele deelnemers

rondom het klaarzetten en bedienen van de

is ook een hoogepunt.

techniek.

De pilot die we naar aanleiding van het event
onder de leden hebben uitgezet, zal uitwijzen
of we het doel bereikt hebben.

Wat zijn jouw ervaringen tijdens dit event?
Ik vond het een leuk event om te mogen draaien.

We zijn heel tevreden en hebben prettig

Het was tevens mijn eerste keer hier tijdens mijn

samengewerkt. We kijken terug op een

stage om een event alleen te begeleiden. Dit was

succesvol event.

een leuke ervaring !

Heb je nog bijzondere momenten meegemaakt
tijdens het event?
Het leuke van dit event was de samenwerking
tussen mij en de organisatie, Dit ging heel erg
soepel, ze hadden goed voor zich wat ze graag
wilden dus zo kon ik daar goed op inspelen. Naar
mijn mening verliep de bijeenkomst goed & zag de
zaal er tof uit.

Er is een ruime keuze aan
mooie zalen en de
begeleiding en
communicatie verlopen
prima. Ook de ligging is
een groot voordeel.
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IN SAMENWERKING MET NIEUWE
BUITENSOCIËTEIT - MARLON BONT
(CONGRES & EVENT EXPERT)

Waren er speciale momenten tijdens de

Tijdens zo’n gesprek kom je met elkaar tot een hoop

voorbereiding

ideeën en mogelijkheden, waar je onder andere

Tijdens het eerste gesprek hebben Ingrid en Jikke

nadenkt over de kleuren in de zaal, de temperatuur

aangegeven dat het doel was om de leden mee te

van de zaal, achtergrondgeluiden en hoe creeëren

laten denken over de toekomst. Ze waren op zoek

we een sluis zodat je de toekomst in wandelt. Hierbij

naar een inspirerende en flexibele locatie. Op dat

maak je een sfeerbeeld waarbij het de bedoeling is

moment hebben ze hun creativiteit de vrije loop

dat de gasten ook snappen wat ze geprobeerd

gelaten om er een event van te maken waar je

hebben neer te zetten.

gewoon letterlijk de toekomst in wandelt.
Hoe kijk je terug op het event?
Het proces hoe dit dan gaat van de wensen van de
Het idee was dat de leden zouden starten in 2022 en

klant, en hoe we uiteindelijk samen met elkaar

dan via een sluis naar 2030 zouden lopen en hier in

steeds meer vorm geven aan het event en het dan

een andere wereld terecht zouden komen, een

ook helemaal voor ons zien, dat vind ik wel het

wereld met drones, robots, alternatieve

leukst om te doen. Als het dan op de dag zelf ook

vervoersmiddelen etc. Deze andere wereld was

zorgt dat de gasten echt verrast zijn over hoe de zaal

natuurlijk zo bedacht om de creativiteit bij de leden

er uit ziet, dan is het plan geslaagd

ook in gang te zetten, zodat ze het gesprek met
elkaar aan zouden gaan over hoe ze de toekomst
van de vereniging voor zich zien.

Heb je nog bijzondere momenten meegemaakt
tijdens de voorbereiding van dit event?
Het leuke aan deze aanvraag is dat het geen
standaard vergadering of symposium is, maar dat
het begint met een paar wilde ideeën om het een
keer helemaal anders te doen.
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