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HAARVERZORGING
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

  
Aan het werk 

  

Planning  

Onderdeel BB KB GL Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

(Praktijk)opdrachten      

Oefening begroting schoolfeest x x x 50 min.  

Begroting evenement stichting haarwensen x x x 50 min.  

Draaiboek maken evenement x x x 100 min.  

Theorie      

Doel vaststellen 

Wensen en eisen x x x   

Interviewen: informatie winnen x x x   

Onderzoek 

Marktonderzoek x x x   

Locatie scouten x x x   

Subsidies en vergunningen  x x   

Presenteren  x x   

Planning en draaiboek 

Plan van aanpak  x x   

Begroting maken x x x   

Draaiboek x x x   

Organiseren 

Locatie informatie en vergunningen  x x   

Plattegronden en routing x x x   

Bezoekers x x x   
 

deel 
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INTERVIEWEN 

 

Doel vaststellen Je gaat een activiteit organiseren. Hiervoor moet je heel goed 

weten:  

• wat de wensen en eisen zijn; 

• welke doelgroep je aan wilt spreken; 

• wat het budget is om deze activiteit te organiseren.  

 

Dit zoek je uit met een vraaggesprek of interview.  

 
Je doel 
 

 

 

Wat is een interview? Interview is een ander woord voor een vraaggesprek. 

 

In een interview wil de vragensteller iets te weten te komen van 

degene die hij interviewt. Dat doet hij of zij door vragen te stellen. 

Op televisie kun je veel interviews zien met bekende mensen, zoals 

popartiesten, voetballers en politici. 

 

Als je een interview gaat afnemen, bereid je dat goed voor: 

• Zoek eerst informatie over het onderwerp. 

• Verdiep je in de stof en probeer het te onthouden. Of schrijf een 

aantal steekwoorden op een blaadje, die belangrijk zijn voor dit 

interview. 

• Bepaal vooraf wat je wilt weten. 

• Bepaal welke vragen je gaat stellen.  

• Je bedenkt een aantal vragen en zet die op papier. 

• Bedenk in welke volgorde je die vragen gaat stellen. 

• Maak een afspraak. 

 
Interviewen, hoe doe je dat eigenlijk? 

  

Vraag 

 
Twee interviews 
 

10  Je ziet in het filmpje twee interviews. Wat ging er niet goed in 

het eerste interview? 

 

 

 

 
 

  

 

 

https://link.dp-totaal.nl/twee-interviews/
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ONDERZOEK DOEN 

MARKTONDERZOEK 

 

Marktonderzoek - vragen Waar jij precies marktonderzoek naar gaat doen, is duidelijk 

geworden in het interview met de opdrachtgever. Als je zelf een 

activiteit organiseert is het belangrijk om de vragen over wensen, 

eisen en verwachtingen zelf te beantwoorden. 

 

Belangrijke vragen bij het organiseren van activiteiten zijn:  

• Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever? 

• Past de activiteit bij de doelgroep? 

• Is de activiteit haalbaar binnen het budget? 

• Zijn er vergunningen nodig bij deze activiteit? 

• Is er een subsidie mogelijk? 

 

Richt de vragen in je marktonderzoek op jouw doelgroep en houd 

rekening met de verschillende factoren:   

• economisch 

• demografisch 

• sociaal 

• psychologisch  

• cultureel 

 
Wensen en behoeften 
 

 

 

Informatie verzamelen Er zijn twee belangrijke soorten marktonderzoek:  

• kwalitatief marktonderzoek 

• kwantitatief marktonderzoek 

 

Kwalitatief marktonderzoek 

Bij kwalitatief marktonderzoek wil je weten:  

• wat de bezoeker beweegt; 

• hoe hij of zij beslist; 

• welke overwegingen hij of zij hierbij maakt.  

 

Een kwalitatief marktonderzoek gaat erg de diepte in, bijvoorbeeld 

door middel van een groepsdiscussie of een diepte-interview. Een 

groepsdiscussie is een gesprek tussen een paar mensen uit jouw 

doelgroep. Een diepte-interview doe je met één persoon. 

 

Een groepsdiscussie kan interessant zijn, omdat je in een korte tijd 

informatie verzamelt. Je hoort van je doelgroep welke activiteit ze 

willen doen en hoe die eruit zou moeten zien. Een groepsdiscussie is 

ook een goede manier om zélf ideeën te krijgen voor de activiteit.  

 

Kwantitatief marktonderzoek 

Kwantitatief gaat over hoeveelheid. Bij een kwantitatief onderzoek 

stel je vragen aan zo veel mogelijk mensen uit jouw doelgroep. Je 

kunt bijvoorbeeld meerdere ideeën opschrijven en aan mensen 

vragen wat ze het leukste vinden en het minst leuk. Hierbij kijk je 

meer wat mensen vinden van jouw ideeën.  

 
Kwalitatief versus kwantitatief 
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LOCATIE SCOUTEN 

 

Locatie Op welke locatie je jouw activiteit of evenement organiseert, ligt aan 

de wensen en eisen die jij hebt geïnventariseerd en aan het budget. 

 

Algemene locatiebepaling 

Als je op zoek gaat naar een locatie bedenk je eerst wat het meest 

logisch is: binnen of buiten, in een sportzaal of bijvoorbeeld in een 

discotheek.  

 

Praktische zaken 

Als je weet wat het meest logisch is, ga je kijken naar allerlei 

belangrijke praktische zaken:  

• Is de locatie toegankelijk is voor de doelgroep? 

• Is de locatie toegankelijk is voor leveranciers? 

• Is de locatie toegankelijk is voor rolstoelen? 

• Is de akoestiek van de locatie goed? Akoestiek gaat over geluid. 

Is de ruimte niet te gehorig? 

• Is er op de locatie veel aankleding nodig? 

 

Budget 

Bekijk hoe deze drie locaties passen binnen het budget. Als een 

locatie duur is, kun je de prijs voor de toegangskaartjes hoger 

maken. Denk na of het voor jouw doelgroep dan niet te duur wordt.   

 

Is de locatie eigenlijk te klein? Dan moet je nadenken hoe je kunt 

zorgen voor minder bezoekers. Je kunt bijvoorbeeld de toegangsprijs 

verhogen, een op=op-actie doen voor de kaartjes of alleen 

bezoekers op uitnodiging binnen te laten. 

 

Als een locatie eigenlijk te groot is moet je nadenken hoe je juist 

méér bezoekers aan kunt trekken. 

 

Vergunningen 

Voor sommige locaties moet je een vergunning aanvragen. Dat is 

bijvoorbeeld zo als (een deel van) de activiteit op gemeentegrond is 

of in de openbare ruimte. Het aanvragen van zo'n vergunning kan 

een paar weken duren. Je leest er meer over in de paragraaf 

subsidies en vergunningen.  

 

Elke locatie heeft invloed op de invulling van een activiteit. Het is een 

belangrijk onderdeel in de organisatie van een evenement. 

  

 

 

 

 

 
Wat voor soort locatie heb jij in gedachte? 
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SUBSIDIES EN VERGUNNINGEN 

 

Evenementenvergunning  Soms is het nodig om voor een evenement een vergunning aan te 

vragen. Je mag namelijk niet alles overal organiseren. Je kunt je 

voorstellen dat een groot evenement veel invloed heeft op de 

omgeving van de locatie. Er kan overlast door ontstaan. 

 

Bij een wedstrijd in de openbare ruimte moeten misschien wegen 

tijdelijk worden afgesloten. De gemeente moet daar toestemming 

voor geven. 

 

Als je een feest wilt organiseren met harde muziek, dan heb je een 

vergunning nodig voor geluidsoverlast. Deze vergunning valt onder 

de milieuvergunningen. Vooral dicht bij woonwijken zijn strenge 

regels voor hoe hard het geluid mag zijn bij een evenement. 

 

Als je alcohol schenkt op het evenement, dan heb je ook een 

vergunning nodig. Vaak heb je een tapvergunning nodig en een 

vergunning dat je sterke drank mag serveren. 

 

Een vergunning is toestemming van de gemeente. De regels voor het 

aanvragen en verlenen van vergunningen kunnen per gemeente 

verschillen. Je kunt bij de gemeente navragen of het nodig is om een 

vergunning aan te vragen voor je evenement. Als het nodig is, vraag 

je de vergunning ook aan bij de gemeente.  

 
Hopen op de vergunning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rijkswaterstaat informatie evenementen 
 

 

Algemene regels en informatie kun je vinden op de website van 

Rijkswaterstaat. Je komt daar door de QR-code te scannen of door 

op het icoontje te klikken. 

 

 

 
Politie, brandweer, gemeente 
 

 

De politie, brandweer en gemeente beslissen samen of ze de 

vergunning verlenen en dus of jouw evenement door kan gaan. 

 

Het aanvragen van een vergunning kost geld. Als je de vergunning 

niet krijgt, krijg je geen geld terug. De kosten worden per gemeente 

bepaald. De regels voor meldingen en vergunningsaanvragen staan 

in de APV. Dat betekent Algemene Plaatselijke Verordening. Elke 

gemeente heeft een eigen APV. Kijk goed op de website van de 

gemeente waar je het evenement wilt houden. 

  

 

 

https://link.dp-totaal.nl/informatie-evenementen-rijkswaterstaat/
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PLATTEGRONDEN EN ROUTING 

 

Routing en huisstijl 
 

Er zijn veel verschillende soorten plattegronden. Een plattegrond 

die jij misschien vaak gebruikt is Google Maps. Bij een evenement is 

het fijn om te weten waar je heen moet. Bewegwijzering en een 

plattegrond kunnen daarbij helpen. 

 

Een plattegrond en de bewegwijzering samen noem je routing. Je 

wilt dat een bezoeker een goede ervaring heeft. Constant 

verdwalen en niet op tijd komen bij activiteiten/lessen/workshops 

helpen daar niet aan mee. Dit is een van de redenen dat routing zo 

belangrijk is. 

 

Aan de routing moet je ook kunnen zien op welk evenement je 

bent. Deze herkenbaarheid komt door het gebruiken van een 

huisstijl. Een huisstijl is een combinatie van kleuren, lettertypes, 

een logo of vormen/illustraties die je overal in doorvoert. 

 

De routing van Lowlands ziet er heel anders uit dan de routing van 

het Bevrijdingsfestival. Wanneer je er toevallig langs rijdt of een 

foto ervan ziet herken je meteen welk evenement het is. Als je op 

een beurs of een markt staat wil je ook dat jouw kraam duidelijk 

zichtbaar en herkenbaar is. 

 

Als je goed om je heen kijkt zie je huisstijlen overal in terugkomen! 

Kijk maar eens naar je eigen lesboeken. Alle boeken van deze cursus 

hebben een blauw-grijs gestreepte balk tussen de paragrafen zoals 

deze: 

 

 
 

De pagina’s zijn verdeeld in twee kolommen. In de linker kolom 

staan de paragraaftitels en de meeste afbeeldingen en illustraties. 

 

In de rechterkolom staat de tekst en de wat grotere plaatjes. Alle 

pijltjes, woordspinnen en iconen zijn door alle boeken hetzelfde. 

Daardoor weet je: Ik ben aan het werk in een D&P cursus van  

MK Publishing en niet in jouw boek van Nederlands van uitgeverij 

Noordhoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huisstijl ijscoboer 

 

 

 
 

Maak je stand of kraam herkenbaar!  

 
 


