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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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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. Bewegwijzerging 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 langsrijdt 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 boekje van  

MK Educatie en niet in jouw boek Nederlands van een andere 

uitgeverij. 

 

In de afbeelding hieronder zie je voorbeelden van verschillende 

borden in één stijl. 

 

 
Huisstijl in routing 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huisstijl ijscoboer 

 

 

 
 

Maak je stand of kraam herkenbaar!  
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Centrale compositie Symmetrische compositie 

 

  

Driehoekcompositie Asymmetrisch compositie 

 

  

All-overcompositie Diagonale compositie 

 

 

 

 

Horizontale compositie Verticale compositie 
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Zet groepjes producten bij elkaar 
 

• zoeken naar dezelfde soort 

vormen, kleuren en lijnen 

• het vormen van groepjes: 

door vormen die dichtbij 

elkaar staan 

Een etalage die kerstballen, 

strandballen en theekopjes 

heeft in allerlei verschillende 

kleuren en lijnen komt al snel 

rommelig over. Het is fijn om als 

kijker naar een presentatie te 

kijken die in ieder geval bij 

elkaar geplaatst kunnen 

worden. Of de voorwerpen nou 

qua kleur, vorm of soort artikel 

bij elkaar passen, een eenheid is 

fijn!  

 

In een etalage die helemaal is 

ingericht op vissen verbind je 

vormen, zoals vissenkommen of 

beeldjes met elkaar, zelfs als ze 

niet allemaal naast elkaar staan. 

Kies dus een aantal vormen die 

makkelijk te herkennen zijn. 

 

 

 

Kleur Ook kleur speelt een belangrijke rol binnen de presentatie. Het 

product of de reeks producten die je presenteert hebben zelf een 

bepaalde kleur. Om het product meer uit de presentatie te laten 

springen kan je kleur op verschillende manieren inzetten:  

 

Complementair 

Misschien is het je wel eens opgevallen: De sinaasappelen in de 

winkel hebben een blauw papiertje en de tussen het vis en vlees 

liggen vaak groene decoraties.  

 

De kleuren die tegenover elkaar liggen in de kleurencirkel noem je 

complementaire kleuren. Wanneer je deze kleuren naast elkaar 

gebruikt versterken ze elkaar. Complementaire kleurcombinaties 

zijn:  

rood – groen 

oranje – blauw 

geel – paars 

 

Als jouw product dus allerlei kleuren oranje heeft, kan een blauwe 

achtergrond het product er extra uit laten springen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme en koude kleuren 

 
De gele kleur van de bij wordt versterkt door 

het blauwe glas 

 
Complementaire kleuren staan tegenover 

elkaar in de kleurencirkel en versterken elkaar 
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Het allerbelangrijkste is de veiligheid bij het organiseren van een 

evenement. Je wilt natuurlijk voorkomen dat er een onveilige 

situatie ontstaat omdat er bijvoorbeeld te veel mensen in een 

ruimte zitten. 

 

 Vraag 

 58  Wanneer heeft de facilitaire dienst zijn doel bereikt? 

 

 

 

 

Inrichting ruimten Ieder evenement vraagt om een ander soort ruimte. Een concert 

wordt in een andere ruimte gehouden dan een diner. Ook de 

inrichting van de ruimte is totaal anders bij een concert dan bij een 

diner.  

 

De facilitaire dienst zorgt ervoor dat iedere ruimte goed wordt 

ingericht zodat het evenement op een goede manier kan 

plaatsvinden. Het inrichten van een ruimte met stoelen en/of tafels 

kan op verschillende manieren. 

 

Bij een vergadering kies je vaak voor een blokvorm. De tafels staan 

tegen elkaar aan in een langwerpig blok. De voorzitter zit bij de kop 

van de tafel. Ook een rondzit wordt vaak gebruikt bij een 

vergadering. Iedereen zit aan de ronding waardoor niemand een 

speciale plek heeft. 

 

Als er een presentatie wordt gegeven dan worden de tafels en 

stoelen vaak in een theateropstelling gezet. Bij deze opstelling kijkt 

iedereen naar het podium. De spreker staat op het podium en is 

voor iedereen goed zichtbaar. 

 

Dit zijn twee veelgebruikte opstellingen in een ruimte. 

 

Als je een groot diner organiseert dan maak je verschillende tafels 

waaraan een aantal personen kunnen zitten. Hierdoor kunnen de 

gasten in kleine groepjes bij elkaar gaan zitten met het eten. 

 

Tijdens een evenement wordt er vaak wat gegeten of gedronken. Je 

moet er goed over nadenken hoe je dit organiseert. De routing moet 

logisch zijn. Mensen moeten bijvoorbeeld eerst koffie of thee 

kunnen pakken en daarna de suiker en de melk. Als je een lunch 

serveert, moeten ze eerst de borden en het bestek pakken en dan 

pas naar het buffet gaan.   

 

Voor de deelnemers moet het logisch zijn in welke richting ze lopen 

en het is fijn als ze goed overzicht hebben. Hierdoor kunnen ze een 

goede keuze maken wat ze willen gaan pakken. 

 

Maak vooraf altijd een plattegrond van de ruimte en overleg dit met 

de opdrachtgever. Hierdoor weet je wat de opdrachtgever wil bij 

een evenement. 

 
Bij een theateropstelling kijkt iedereen dezelfde 

kant op.  

 

 
Bij een diner maak je aparte kleine tafels zodat 

de gasten gezellig bij elkaar kunnen zitten. 
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Klachtenbehandeling Bij een bezoek aan een evenement heb je bepaalde verwachtingen. 

Bij een muziekfestival ga je er bijvoorbeeld vanuit dat er (schone) 

wc's zijn en je de muziek kan horen. Bij een etentje verwacht je dat 

je netjes behandeld wordt en het eten lekker is.  

 

 Helaas is een bezoeker niet altijd tevreden en kan een klacht 

indienen. De manier waarop er met een klacht om wordt gegaan 

noem je klachtenbehandeling.  

 

De bezoeker of gast meldt zich misschien op het evenement zelf al 

met een klacht, maar dit kan ook achteraf gebeuren. Als organisatie 

moet je dit serieus nemen en met een goede oplossing komen. 

Wanneer de bezoeker goed wordt behandeld, zal de bezoeker 

eerder terugkeren.   

 

Er zijn vaak twee soorten klachten: klachten over het evenement zelf 

en klachten over de service van de bediening, host of mede 

bezoekers.  

 

Zorg dat de bezoeker zich gehoord voelt, maak een notitie en als het 

enigszins mogelijk is probeer je er later op terug te komen via de e-

mail. Soms zijn klachten makkelijk op te lossen door een andere 

(zit)plek toe te wijzen, een gratis consumptie weg te geven of een 

extra ticket te geven. 

 

Overleg altijd met je leidinggevende welke oplossingen je mag 

bieden aan een gast. Je kan je voorstellen dat een drie gangen diner 

weg geven voor een bordje lauwe soep een te grote compensatie is. 

 

Probeer bij jezelf te rade te gaan hoe jij het liefste geholpen zou 

willen worden als je zelf deze klacht zou indienen. 

 

Houd klachten bij in een (online)logboek. Als dezelfde klacht vaak 

terug komt kun je hier bij het volgende evenement rekening mee 

houden en het bij voorbaat al anders organiseren. 

 
Klacht 
 

  

Vraag 

 65  Wat is een klacht? 

 

 
 

  

Vraag 

 66  Geef een voorbeeld van een klacht die jij weleens hebt 

ingediend? Hoe reageerde de medewerker? Hoe is het 

opgelost? 

 

 

 

 
 


