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Aan Erik Peekel van Aaaaha! Bureau voor live communicatie, de schone taak 
om als tafelvoorzitter tijdens deze bijeenkomst loze kreten en napraten te 
voorkomen. Voor hem dan ook geen flip-over of powerpoint; hij verrast de 
deelnemers met stiften en een eerste uitdaging: ‘Schrijf op het tafelkleed wat 
jouw sterkste argumenten zijn om zakelijke evenementen in Twente te orga-
niseren.’ Al snel verschijnen vrolijk gekleurde lijstjes, dat belooft wat!

Niets is ons te gek
Ellen Vollenbroek, Event Advisor bij De Methoeve en Event Creators merkt 
dat de Twentse nuchterheid overal gewaardeerd wordt. ‘Gewoon doen wat je 
belooft. Ook de ruimte en natuur die we hier hebben, vormen een mooie om-
geving om in te ontspannen.’ Petra Behrendt, Sales Manager bij Van der Valk 

Hoe kan Twente scoren met trots, ambitie en noaberschap

Events Tafel in Twente

Hoe krachtig is de lokale samenwerking in de Twentse evenementenbranche? We bespreken het met  
elf eventprofessionals aan De Events Tafel. Die staat voor deze vijfde editie opgesteld in Enschede bij  
De Grolsch Veste, waar we genieten van het grandioze uitzicht op de thuisbasis van FC Twente. Aan tafel 
wordt al snel duidelijk dat regio Twente strijdklaar is om hun positie in evenementenland te versterken. 
Sinds maart dit jaar zet Congresregio Twente de lijnen uit voor de te volgen strategie. Wat zijn de kansen 
en hoe kunnen die benut worden? Een beter moment om de koppen bij elkaar te steken, is er niet. 
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Over de Events Tafel
Jaarlijks organiseert High Profile Events een ronde tafelsessie over de 
kracht van lokaal, waarbij we ook de rol van citymarketing en congres-
bureaus onder de loep nemen. Hiervoor trekken we door het hele land. 
Na Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Zwolle en Leiden, gingen we dit jaar naar 
Twente. Voorafgaand aan De Events Tafel, onderzochten we het imago van 
Twente. Het onderzoek richtte zich op hoe opdrachtgevers over Twente, de 
events en de betrokken partijen denken, alsook op het beeld dat eventleve-
ranciers uit deze regio willen uitstralen. 

>

Theaterhotel, vult aan: ‘Mensen krijgen hier echt het gevoel dat ze onthaas-
ten. Daarnaast zijn we betrokken bij wat we doen en hebben we een groot 
saamhorigheidsgevoel. We zetten graag een stapje extra voor onze gasten 
om het hen echt naar de zin maken, zodat ze met een tevreden gevoel weer 
weggaan.’ Marten Foppen, Commercieel Directeur van Vliegveld Twenthe ziet 
letterlijk én figuurlijk meer ruimte in Twente. ‘De dingen staan hier niet van 
tevoren al vast, je kunt evenementen nog van A tot Z vormgeven.’ Jaap Noltes, 
werkzaam op de marketingafdeling van De Grolsch Veste valt hem bij. ‘Niets 
is ons te gek, daarom zijn we ook zo veelzijdig.’ Zijn collega Marjolein Bakker, 
Hoofd Meetings & Events, vult aan: ‘Alles draait hier om noaberschap.’

‘Twentse bescheidenheid is voor de gast een 
groot voordeel, maar soms zijn we daarmee ook 
ons eigen glazen plafond’

Noaberschap, ooit van gehoord? 
Een Twents begrip dat zich laat vertalen als een goede buur zijn. Of zoals de 
professionals aan tafel zeggen, goed gastheerschap. Quirine ter Haar, van 
Twente Marketing: ‘We hebben oprechte aandacht voor het product dat we 
leveren, voor onze opdrachtgeversen voor onze omgeving; de natuur en de 
steden. Noaberschap zit in ons dna. Wij willen het gewoon goed doen, vinden 
het belangrijk wat mensen over ons zeggen.’ 

Duidelijke taal, maar volgens Erik kan het beter. ‘Geef eens een voorbeeld van 
dat stapje extra?’ Geen probleem, zo blijkt. Marjolein: ‘Voor de halve finale 
van het EK vrouwenvoetbal dat in De Grolsch Veste plaatsvond, werden 220 
gasten te laat aangemeld voor het bijwonen van de wedstrijd en het buffet. 
Terwijl we volledig uitverkocht waren, hebben we toch geregeld dat ook die 
gasten hier aan tafel konden.’ Een grote prestatie, maar volgens Jaap is de 
ontvangst van ruim 25.000 gasten voor een voetbalwedstrijd in het stadion, 
eigenlijk ook best bijzonder. Of de organisatie van het Nationale Brandweer-
congres in het Wilminktheater. Jan Bruins, Sales Manager van het Wilmink-
theater: ‘De Koning was erbij, zijn commissaris, de burgemeester en nog 800 
gasten; dat vraagt om een perfecte organisatie inclusief beveiliging.’ 

Quirine organiseerde eens een jubileum op een locatie op het platteland. ‘De 
weg voor het hotel was smal; veel tweerichtingsverkeer zou voor opstoppin-
gen en dus ergernis bij de gasten zorgen. Om dit te voorkomen bedachten we 
een systeem van valet parking, waarbij zelfs de nabije boeren te hulp schoten. 
Achteraf had iedereen het erover hoe goed het parkeren geregeld was.’Petra: 
‘Voor ons is dat stapje extra zo vanzelfsprekend, dat we het niet meer zien.’ Op 
de vraag of Twente bescheiden is, wordt instemmend gereageerd. ‘Twentse 
bescheidenheid is voor de gast een groot voordeel, maar soms zijn we daar-
mee ook ons eigen glazen plafond,’ aldus Quirine. 

De uitdaging
Over de afstand van Twente tot de Randstad is het gezelschap helder; die 
zit vooral tussen de oren. ‘Vanuit Amsterdam ben je in 1,5 uur in Twente.’ 
Een bezoek aan Twente voelt als een verblijf in het buitenland. ‘De mensen 
komen hier helemaal los.’ Kirsten den Hertog, van Congresregio Twente zegt 
daarover: ‘Je hebt hier het gevoel dat je tijd zat hebt.’ Jan merkt op, dat de drie 
steden veel te bieden hebben. ‘Enschede heeft twee nieuwe viersterrenhotels, 
mooie musea, prachtige theaters en locaties waar je twintig tot duizenden 
gasten kunt ontvangen. En je bent vlakbij de grens met Duitsland, waar ook 
van alles te zien en te doen is.’ Meteen formuleert hij de uitdaging waar de 
regio nu voor staat: ‘De mensen uit het westen weten gewoon niet wat hier 
kan, we moeten nog ontdekt worden.’ 

‘De mensen uit het westen weten gewoon niet 
wat hier kan, we moeten nog ontdekt worden’ 

Dit is precies waar Kirsten gezamenlijk met de partners van Congresregio 
Twente mee aan de slag wil. In oktober vond de eerste site visit plaats, waar 
bookers uit het hele land welkom waren om kennis te maken met Twente. ‘Het 
is echt een kunst om in een dag de vele mogelijkheden van deze regio te laten 
zien,’ vindt Kirsten. ‘Je kunt met kevers door het landschap toeren, lunchen 
tussen de hooibalen, innovatieve bedrijven bezoeken en er zijn tal van evene-
mentenlocaties. Ieder met een eigen karakter, emotie en geschiedenis. Ik weet 
zeker dat de mensen, zodra ze hier zijn en het zelf ervaren, worden overtuigd 
van en door onze gastvrijheid.’ 

De deelnemers worden verrast met stiften en een eerste uitdaging.
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Verbinden moet automatisme worden
Tal van bijzondere evenementen en mogelijkheden in Twente passeren de 
revue. Toch mist er nog iets. Erik legt de vinger op de zere plek en vraagt naar 
de lokale samenwerking. ‘Twente heeft een universiteit, een hogeschool en 
een maakindustrie. Een van de pijlers in deze regio is robotica. Hoe leggen 
jullie de link met kennispartijen naar zakelijke evenementen?’ Ellen heeft 
goede ervaringen met het MESA+ Nanolab. Verder blijft het even stil aan tafel 
en meteen wordt duidelijk dat hier nog veel kansen liggen. Quirine: ‘Er zijn in 
Twente veel verrassende sprekers uit het bedrijfsleven, die iets unieks kunnen 
toevoegen aan je evenement.’ Marten werkt samen met het Solar Team. ‘Zij 
zetten hun solar auto in tijdens evenementen bij ons op Vliegveld Twenthe.’ 
Enthousiast worden er steeds meer ideeën geopperd. Het voorstel om geza-
menlijk een spraakmakend evenement te organiseren dat Twente op de kaart 
zet, zoals het theaterspektakel Het Verzet Kraakt in Almelo, vindt veel gehoor. 
Petra: ‘Zonder het saamhorigheidsgevoel; de samenwerking van verschillende 
partijen in Twente en de betrokken vrijwilligers, had dit project niet al 22 keer 
kunnen draaien.’ ‘We moeten in ieder geval de handel in Twente houden,’ 
stelt Jan. ‘Als je iets zelf niet kunt bieden, dan moet je iemand doorverwijzen.’ 
Kirsten kan hier ook een actieve rol in spelen. ‘Verbinden moet automatisme 
worden’, vindt Ellen. 

Van een brede visie naar een duidelijk doel
De sterke punten van Twente die genoemd zijn aan de Events Tafel, komen in 
grote lijnen overeen met de resultaten van het imago-onderzoek. De volgende 
stap in dit proces is professionaliseren. Welke pijlers gaat Twente uitdragen, 
en hoe? De algemene conclusie is dat er een vervolg op de Events Tafel nodig 
is, om besluiten te nemen en met elkaar in contact te blijven. Het initiatief 
ligt hiervoor bij Kirsten. Zij vraagt alle deelnemers om iedereen te porren naar 
de volgende bijeenkomsten te komen, zodat Twente als congresregio kan 
groeien. Daarnaast wordt de behoefte aan een online platform uitgesproken, 
waarmee het Twentse glazen plafond wordt doorbroken. ‘Tell and sell, conse-
quent laten zien hoe goed we zijn.’ De ambitie van Twente is een top of mind 
positie in de Nederlandse evenementenbranche.  
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