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WINST DOOR 
VERRASSENDE PARTNERS
‘Find new allies’

Organisaties die een partner zoeken, kijken vooral naar partijen die goed passen. 

Zakendoen wordt beheerst door conventies. Het zijn juist partnerships tussen 

schijnbaar onverenigbare partijen die verrassende resultaten opleveren.

De locatiemarkt is een overvolle, hoog competitieve wereld. Dat komt omdat – 

mede door de recessie van enkele jaren geleden – de totale markt van evenementen 

en congressen is verkleind, maar vooral omdat er steeds meer locatieaanbieders 

zijn bijgekomen. De taart is kleiner geworden en moet in meer stukken gesneden 

worden. Als je dus niet blijft innoveren en onderscheiden als locatieverschaffer zal 

je uiteindelijk niet overleven.

TOEGEVOEGDE WAARDEN
Succesvol ondernemen in deze branche is daarom ook geen sinecure en er wordt 

van locatiehouders meer gevraagd dan pakweg vijftien jaar geleden. Toen werd er 

vooral beconcurreerd op harde gegevens. Denk aan beschikbare vierkante meters, 

hoeveelheid parkeerplaatsen of aanwezigheid van goede techniek. De onderschei-

dende waarden van toen gaan nu niet meer op. Het gaat nu veel meer om toege-

voegde waarden en met name het onderscheidende vermogen van je locatie. 

EENHEIDSWORST
Mijn compagnon Adriaan en ik zijn er daarom dagelijks mee bezig onze drie lo-

caties dusdanig te blijven ontwikkelen dat we ons duurzaam onderscheiden in de 

bomvolle markt. Een markt waarin de eerste bewegingen zichtbaar zijn dat verga-

derzalen en services, als ‘commodity goods’ worden aangeboden en geveild. Net 

als hotelkamers die voor de laagste prijzen weggaan bij Expedia of Booking.com. 

Qua onderscheidend vermogen zijn we dan weer terug bij af en vooral gericht op 

prijs en de aloude harde gegevens. Het is aan de locatiehouder hierin een keuze te 

maken; laat je je leiden door de grillen van de markt of steek je je nek uit en wil je 

het verschil blijven maken voor je opdrachtgever en waardes blijven toevoegen.

Wij kiezen heel duidelijk voor het laatste en proberen dagelijks het sprankelende 

verschil te maken voor onze opdrachtgevers en haar gasten. Toch moeten wij er 

ook voor waken dat we niet meegaan in de eenheidsworst die ‘locatie Nederland’ 

aan het worden is. En dus zorgen wij dat we regelmatig getriggerd worden en uit 

onze comfortzone stappen. 

ANDERS DURVEN ZIJN
Een wijs man heeft ons jaren geleden al duidelijk gemaakt dat het begint met de 

partnerships die je aangaat met toeleveranciers, en de inner-circle van je bedrijf. 

Hier moet je anders in durven zijn. Dus niet verwachten dat innovatie komt vanuit 

de gebruikelijke toeleveranciers van een locatie. Innovaties komen negen van de 

tien keer van buiten je bedrijfskolom, dat heeft de geschiedenis wel bewezen. 

Een goed voorbeeld van onverwachte samenwerkingen is bijvoorbeeld de samen-

werking tussen het Utrechtse Werkspoorkathedraal met Holland Opera. Zomaar 

een voorbeeld dat aantoont dat partnerships tussen schijnbaar onverenigbare par-

tijen verrassende resultaten kan opleveren. Meer dan euro’s alleen. Vaak in eerste 

instantie als inspiratiebron of interne motivatie om het verschil te willen blijven 

maken voor je opdrachtgevers. Durf die stap te nemen met elkaar en kijk verder 

dan de gebruikelijke samenwerkingen!
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