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INTRO 
SPEECH TV SCHERMTV SCHERM
Goed dat je er bent. Ik heb je naar deze kamer laten komen omdat 

vandaag wat anders gaat lopen dan je waarschijnlijk verwachtte. 

Dank vast voor je vertrouwen. Wat ik nu met je ga delen, is 

belangrijk. Ik heb je nodig. We zijn de eventbranche weer aan het 

aanzwengelen en ik zei je al eerder dat Re-Invent gaat over de 

vraag welk moois toch echt behouden moet blijven, maar zeker ook 

over de dingen waar we nu eindelijk afscheid van mogen nemen. 



We hebben meer dan een jaar massaal stilgestaan. Een heftige 

periode voor heel veel mensen en tegelijkertijd een moment om 

vooruit te kijken. In dat vooruitkijken zit hem nu een belangrijke 

taak en kans. We hebben moeten bukken voor de storm.

Zekerheden zijn weggeslagen. Niets staat meer, heilige huisjes 

zijn omvergeblazen. Nu de storm eindelijk is gaan liggen, zien we 

de ravage. Maar als je goed kijkt ook de gouden mogelijkheden. 

Hoe reageer jij op een onzekere periode als 
deze? Freeze, fight of flight? Wacht jij op 
kansen of creëer je ze? We kunnen nu terugkomen als 

nooit tevoren. Daarvoor moeten we herontdekken waar het 

eigenlijk om gaat. Het kaf van het koren scheiden. We zitten 

midden in een gouden kans om events, mooier, beter, echter 

en raker te maken. Laten we niet terugvallen op een copy-paste 

cultuur van oude draaiboeken. Ik werk al jaren in de eventbranche 

en kan het uittekenen: plenaire inloop, achteroverleunend met een 

half oor naar de keynote luisteren, terwijl mensen op hun mobiel 

zitten, break-outsessies en ergens een uurtje om te netwerken. 

Grote schermen met veel licht en geluid en bakken vol met de 

lekkerste catering.



Het kan zoveel mooier. Laten we uit het gala 
van de gemiste kansen stappen. Laten we 
sterker terugkomen.  Onszelf heruitvinden. 
Hiervoor ben jij belangrijk. Want wat wil, kan 
en durf jij? Hoe geef jij onze comeback vorm?  

Speciaal voor jou heb ik een spoor van nieuwe mogelijkheden 

getrokken. Een ontdekkingsreis langs andere perspectieven. Een 

helicopterview op wat er ook kan binnen onze branche. Jij bent 

nu cruciaal. Laat me weten wat je vindt, ziet, hoort, voelt. Wat raakt 

je, wat sleurt je mee?  

Het is tijd op te staan, nadat we te lang voor de storm hebben 

moeten buigen. Laten we terugkomen, als nooit tevoren. Mooier, 

sterker en raker. Laten we onszelf en de eventbranche heront-

dekken. Het is tijd buiten te verzamelen. Meer mensen zijn zoals 

je gemerkt hebt op pad gestuurd. Haast je, de tijd dringt. Ga en 

Re-invent!

We zien elkaar.

André 

Bronvermelding: Gebruik en/of deel deze tekst zoals jij het wilt, dat 

vinden we zeker leuk. Wel vragen we je om bij gebruik de bron erbij te 

vermelden: NXTMICE * Re-Invent by Postillion Hotels.

Klik hier om de intro speech 

terug te kijken via Youtube.

https://youtu.be/s6lL9DmS6Wc
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