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De EventBranche.nl TOP 30
De Genomineerden
Zoals ieder jaar gaat EventBranche.nl op zoek naar de meest invloedrijke eventprofessional van het jaar. Let wel, het gaat 
hier niet om wie nu uw favoriete bureau is of welke locaties het mooiste. Nee wij zijn op zoek naar een eventprofessional 
die in dat jaar grote invloed heeft gehad, de branche veranderd heeft of op een andere manier zorgde voor innovatie 
of verandering. Ook dit jaar had de vakjury het erg lastig, puur omdat er weinig baanbrekends in de openbaarheid 
kwam. Toch hebben we samen met onze lezers 29 eventcollega’s kunnen nomineren. Nu is het aan u. Ga naar  
www.eventbranche.nl/top30 en breng uw stem uit op uw 3 favorieten. Daarnaast mag u nog 1 keer uw favoriet aandragen, 
die als 30e tot de lijst wordt toegevoegd.

De genomineerDen voor eventprofessional van het Jaar 2012, in volleDig willekeurige volgorDe:

Jasper van Blerk/ Derrick 
Stomp
De gratis event-app van 
twoppy verovert nederland, de 
wereld en wint prijzen.

Gerrit Heijkoop
met how Can i be social geeft 
hij social media advies voor de 
eventbranche. sprak op grote 
internationale bijeenkomsten.

Mike Coumans
sendsteps maakt sprekers 
interactief. en dat waarderen 
ze over de hele wereld, want 
zijn bedrijf groeit en groeit.

Roland Rozenbroek
heeft samen met zijn nieuwe 
werkgever in no time hof 
van saksen weer op de rails 
gekregen.

Christine van Dalen
voorzitter van iDea laat er 
geen gras over groeien. laat 
zich horen met nieuw bestuur.

Riemer Rijpkema
ClC-veCta Branchebarometers 
dragen bij aan inzicht in de 
markt en stortte zich op de 
gouden giraffe.

Hans Poortvliet
hsmai blijft als brancheorga-
nisatie koploper als het gaat 
om regelmatig educatieve en 
inspirerende bijeenkomsten.

Arjen Lemstra/Joris Bots
evenementContact won gou-
den giraffe voor beste beurs-
concept. evenementContact 
blijft de succesformule binnen 
hun bedrijf BrancheContact.

Marc Liethof
in 2012 iets minder meters, 
maar krachtige beurs met door 
bezoekers geroemde uitstra-
ling, inhoud en inspiratie.

Ben Gosman
voorzitter site liet zich veelvul-
dig horen in lastige incentive-
markt

Leon Kruitwagen
als voorman van het genoot-
schap (10 jaar), freelance 
event professionals en platform 
museale locaties een spil in 
de branche.

Gerdie Schreuders
heeft een unieke positie gecre-
eerd met live online events. 
Dat wordt erkend, zo sprak zij 
bijvoorbeeld op de eiBtm.

Ruud Janssen
Blijft internationaal hameren op het effect 
van goede hybride events en roi.

Cor Hospes
mister guerillamarketing is de verpersoon-
lijking van de definitieve vergroeiing van 
event- met guerillamarketing.

Julius Solaris
is nu ook in nederland toonaangevend met 
zijn eventmanagerblog.com

Frans Weekers
heeft zowel de wkr als de reisbureauregeling 
als staatssecretaris in zijn portefeuille zitten.

Paul vd Wal
niDap onderzoek zocht samenwerking met 
iDea en blijft hét toonaangevende onder-
zoek in de branche.

Hérald vd Bunt
promoveerde van commercieel directeur, naar 
directeur van gelredome. voorzitter vvem.

Robert den Dunnen (VeBON voorzitter)
na hectische jaren in de uitjesbranche is 
onder zijn leiding het veBon-keurmerk aan 
waarde gegroeid.

Denise den Ouden
wellicht de grote onbekende in de lijst, 
maar mag namens optisport 200 sportlo-
caties in de zakelijke markt gaan zetten.

Elling Hamso
stapje voor stapjes valt zijn roi-kruistocht ook 
bij de nederlandse eventprofessionals…

Joris Bomers
het van oorsprong nederlandse partyrent.
com is enorm in Duitsland en gaat haar 
pijlen meer en meer richten op nederland.

Iris Havekes
De vries + partners was al pionier met 
destijds een Duitse Bv, maar neemt ook nu 
het voortouw door een compleet palet van 
live communicatie diensten aan te bieden 
en aan zich te binden.

Roel Frissen
eerste nederlandse vice Chairman van mpi 
international in 2012

Harry de Winter
Blijft pionierswerk verrichten met voor en 
door opleidingen voor de eventbranche. 
krijgt steeds meer erkenning.

Liza Bergmann
educatieprogramma’s op thema.

Jant van Dijk
trekt de kar als het gaat om de zakelijke 
promotie van friesland en deed dat in 
2012 meer dan ooit.

Leontine Splinter
ook haarlem marketing onderscheidde zich 
als citymarketingorganisatie. eigen events, 
promoties en de bundeling van veel partijen.

Pieter Bas Boertje
Blijft, tot zelfs in het buitenland, dé naam 
die als eerste genoemd wordt in het rijtje 
nederlandse bureaus: D&B.

**** De 30e genomineerDe ****
Zoals ieder jaar kunt u zelf de  

30e genomineerde aandragen.  

Dat kan via  
www.eventbranche.nl/top30  
Daar kunt u dan ook stemmen  

op uw top 3.


