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Waarop kan je een locatie beoordelen?
Hieronder een checklist als steuntje in de rug.
↪↪ Heeft de locatie een Green Key label?
Het Green Key label is hét internationale keurmerk voor
duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche.

Is de locatie goed bereikbaar?
Is er voldoende parkeergelegenheid?
Is het betaald parkeren?
Is het parkeerterrein veilig en/of is er bewaking?
Zijn er elektrische laadpalen?
Is er parkeermogelijkheid voor mindervaliden?
Wat is de afstand van de parkeerplaats naar de locatie?
Is deze weg goed verlicht, overdekt en veilig?
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Is de entreeruimte groot genoeg?
Is er voldoende garderoberuimte?
Kunnen grote groepen snel inchecken?
Is de bewegwijzering duidelijk?
Is de toegankelijkheid voor mindervaliden goed?
Is het misschien beter om een extra garderobe te maken en
met nummertjes te werken of meerdere entrees en
incheckbalies te maken?
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Verkenning van de ruimte vóór de schermen

E

↪↪ Wat maakt de locatie onderscheidend?

↪↪ Krijg je een warm en welkom gevoel als je de locatie
betreedt?
↪↪ Zijn er voldoende kwalitatieve sanitaire voorzieningen (ook
voor mindervaliden)?
↪↪ Is er een Wi-Fi-netwerk?
↪↪ Hoe wordt er omgegaan met energieverbruik en scheiden
van afval.
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Verkenning van de ruimte achter de schermen
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↪↪ Wat is het aantal vierkante meters van de locatie?
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↪↪

Zijn er voldoende elektriciteitsvoorzieningen?
Zijn er EHBO-voorzieningen?
Zijn de nooduitgangen niet geblokkeerd of op slot?
Zijn ziekenhuizen, brandweer, politie etc. goed bereikbaar
vanaf de locatie?
↪↪ Is de locatie brandveilig?

Verkenning van de materialen vóór de schermen
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Verkenning van de materialen achter de schermen
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↪↪ Moet het meubilair alleen functioneel zijn, of heeft het ook
een decoratief doel? Zijn de stoelen geschikt om langer op te
zitten en hebben de tafels een goede schrijfhoogte? Past het
aanwezige servies, glaswerk en bestek bij de uitstraling van
het evenement? Is het schoon en heel?
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Zijn audiovisuele middelen (geluid, licht en video) aanwezig?
Moeten er extra audiovisuele middelen gehuurd worden?
Is er een katheder aanwezig?
Is er airconditioning?
Zijn er verduisteringsmogelijkheden (i.v.m. beamen of een
videoscherm)?
↪↪ Hoe is de geluidsisolatie?

↪↪ Wat is de maximale capaciteit van de catering en de ruimte?
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Verkenning van het personeel vóór de schermen
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↪↪ Is er voldoende personeel voor de ontvangstbalie?
↪↪ Wil je misschien liever ‘eigen’ mensen inzetten voor de
ontvangstbalie? Als je veel relaties verwacht kun je de
buitendienstmedewerkers daar uitstekend voor vragen.
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Verkenning van het personeel achter de schermen
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↪↪ Is de garderobe bemand voorafgaand, tijdens en na afloop
van het evenement?
↪↪ Is de receptie bemand tijdens het evenement?
↪↪ Is de catering duurzaam, zijn er goede vegetarische keuzes te
maken?
↪↪ Is het drankenbuffet continu bemand en zijn er goede
instructies gegeven?
↪↪ Weten de mensen achter het drankenbuffet wat er
geschonken mag worden?
↪↪ Is er voldoende bedienend personeel of zijn er voldoende
uitgiftepunten bij het buffet? (vuistregel: één uitgiftepunt
per 50 gasten) .
↪↪ Is het personeel voor de schermen in staat om het
evenement de uitstraling te geven van uw bedrijf?
↪↪ Hoe ziet de kleding van het personeel er uit?
↪↪ Let het personeel op veiligheid?
↪↪ Of: Is er voldoende BHV-geschoold personeel aanwezig?

↪↪ Is er een schoonmaakploeg en personeel voor de
spoelkeuken beschikbaar?
↪↪ Kun je een beroep doen op een technische medewerker van
de locatie?

Opmerkingen
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