
inspiratiehandboek 

van online tot live
Altijd ruimte voor uw succes



Welkom
In dit inspiratiehandboek, het woord zegt het al, bieden wij inspiratie om in deze bijzondere tijd toch een evenement te organiseren. Wij nemen je graag 
mee in de mogelijkheden, de actuele werkwijze en veiligheidsgaranties voor het organiseren van een evenement bij 1931. Wij denken graag mee en bieden 
ondersteuning bij het organiseren van een veilig, verantwoord en vertrouwd evenement. 

We kijken graag met z’n allen vooruit en dan zien we tal van mogelijkheden hiervoor. We hopen met dit handboek handvaten te bieden, maar bieden daarnaast 
graag een vrijblijvende brainstormsessie aan om te kijken waar 1931 in kan ontzorgen. 

Heb je vragen neem contact met ons op via  088-9000 333 of info@1931.nl

Veel leesplezier!

Laura Vervoorn Noortje Paagman Marissa HosBarbara Loosveld

mailto:info%401931.nl%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/barbara-loosveld-van-alphen-0113b919/
https://www.linkedin.com/in/laura-vervoorn-b991b8a3/
https://www.linkedin.com/in/noortje-paagman-1509261a/
https://www.linkedin.com/in/marissahos/


inhoud

Live evenement
Alle informatie omtrent het veilig 
organiseren van een live evenement. 
Wat kan er wél en hoe kan een bestaand 
evenement ingestoken worden in de 1,5m 
samenleving. We delen onze kennis en 
ervaring van het afgelopen jaar.

hybride evenement
Met hybride evenementen komen online en 
live bij elkaar. Op korte termijn the best of 
both worlds. Wat zijn de voordelen en waar 
moet bij dit nieuwe concept aan gedacht 
worden? Dat lees je hier!

online evenement
Een online evenement kan áltijd, en dat 
kan dus nu de oplossing zijn voor het delen 
van kennis. Wat is er nodig voor een online 
congres? 1931 weet het, deelt het en kan 
voorzien in alle benodigdheden.

Meer informatie Meer informatie



Live
Ontmoeten op veilige afstand
1931 is één van de 11 beurzen- en evenementenlocaties 
van Libéma. Door jarenlange kennis en ervaring op gebied 
van evenementen beschikken wij over professionele 
expertise omtrent veiligheid. Afgelopen jaar heeft 1931 
binnen de (op dat moment geldende) maatregelen vanuit 
het RIVM diverse online, hybride en live (1,5m afstand) 
evenementen mogen faciliteren. Bekijk hier een aantal 
referenties van deze evenementen.

 De capaciteit binnen 1931 is bijgeschaafd van 6.000 naar 
1.000 gasten per evenement (in combinatie met MAINSTAGE 
en Brabanthallen). Alle faciliteiten en activiteiten, van ruimte 
indeling tot binnenkomst, catering en toiletvoorzieningen, 
zijn erop ingericht om voldoende afstand, hygiëne en 
veiligheid te creëren voor iedere bezoeker, op ieder moment 
van de dag. Jezelf goed voelen in jouw persoonlijke bubbel is 
ons doel.

Naar inhoud



Veilig ontmoeten 
1931 heeft naast een uitgebreid protocol ‘Veilig Organiseren’ ook meerdere test- en live evenementen gefaciliteerd waarin de veiligheid 
van de gast gewaarborgd wordt. 1931 heeft ruim 6.000m² waar te allen tijde 1,5m gewaarborgd kan worden. Door multifunctionele 
ruimtes kan er zowel makkelijk verkleind als opgeschaald worden. Daarnaast is door de aanliggende ruimte MAINSTAGE altijd een grote 
plenaire ruimte waar op 1,5m 550 gasten kunnen plaatsnemen. 1931 heeft meerdere entrees en toiletgroepen waardoor spreiding van 
de gasten altijd gewaarborgd blijft.  

Natuurlijk zijn extra hygiënemaatregelen genomen in de vorm van desinfectiezuilen, extra schoonmaakservices en dragen de 
medewerkers van 1931 mondkapjes. 

Voor de gasten van 1931 hebben we duidelijk in kaart gebracht welke maatregelingen we hebben getroffen om het bezoek veilig te laten 
verlopen. Bekijk hier deze kaart.

Naar live

https://www.1931.nl/wp-content/uploads/2020/05/1931-Coronaprotocol-1.5m.pdf
https://www.1931.nl/wp-content/uploads/2020/08/Corona-journey_1931-1-scaled.jpg


Plattegrond
Met ruim 6.000m² en de mogelijkheid 
om MAINSTAGE in te zetten als 
grote plenaire ruimte zijn er volop 
mogelijkheden om elk evenement 
te organiseren in 1931.  Per 
groepsgrootte en doel van het 
evenement kijken we graag samen 
hoe we de verschillende ruimtes 
kunnen inzetten die passen bij jouw 
wensen. 

 Bekijk de capaciteit en mogelijke 
opstellingen door te klikken op de 
ruimtes.

Naar live



1931 gelooft heilig in live evenementen; live 
ontmoetingen, live inspiratie opdoen, live verrast en 
geprikkeld worden. Of dat nu helemaal fysiek is tot 
het maximaal toegestane aantal personen, of deels in 
de vorm van een hybride evenement. Er is altijd een 
passende oplossing! 

 Congres 
Deze huidige tijd laat ons creatief denken en altijd de 
mogelijkheden onderzoeken in plaats van de beperkingen. 
Een standaard congres kan nu juist ook in een andere 
vorm gegoten worden waar enerzijds gasten op maat een 
eigen programma kunnen volgen en er niet hoeft worden 
afgeschaald in groepsgrootte.  

Type congressen waarin het programma in een carrousel wordt 
gegoten of dat gasten in verschillende tijdsloten arriveren, 
laten zien dat er veel veilige mogelijkheden zijn.  

Een standaard plenaire ruimte kan ook ingezet worden als een 
warme huiskamer of speciale VIP-ruimte  waar iedere gast op 
een bijzonder manier veilig het programma kan volgen.  

Door de verschillende exclusieve entrees en aparte 
cateringruimtes zijn er ook mogelijkheden om meerdere 
programma’s naast elkaar te laten lopen. Of de tijden te 
verruimen waardoor ook gasten een ontbijtsessie kunnen 
volgen of juist in de middag arriveren zodat ook de avond 
benut kan worden. De vele flexibele ruimtes kunnen zo 
ingedeeld worden dat door aparte looproutes gasten veilig 
kunnen verplaatsen.  

Naar live



 Beurs 
Een beurs in combinatie met een inhoudelijk programma is in 
de huidige tijd aan te passen op diverse vlakken. Doordat 1931  
voldoende ruimte kan faciliteren zodat het aantal m² beursvloer 
gelijk blijft, een goede planning en slimme routing, kun je zowel 
de standhouder als de gast verrassen.  

Naast een slimme beursplattegrond, een effectief programma en 
juist communicatieplan voor de standhouders om de deelnemer 
te bereiken, kun je te allen tijde de gast en de standhouder 
bedienen. Wellicht is een sponsored sessie of 1 op 1 meetings 
beter en efficiënter dan een statische stand. Door met tijdsloten 
te werken heb je de mogelijkheid om meer deelnemers aan de 
beurs te laten deelnemen. 

Op maat voor de gast én opdrachtgever. Graag denken wij met 
je mee in de vele verrassende mogelijkheden. Benieuwd naar de 
verschillende 1,5m evenementen die al eerder bij 1931 hebben 
plaatsgevonden? Bekijk hier de voorbeelden.

Naar live



registratie
 Voorafgaand aan uw 
evenement adviseren wij online 
ticketregistratie. Uw gasten 
ontvangen dan voorafgaand aan 
het congres een toegangsbewijs 
wat ervoor zorgt dat bij 
binnenkomst een snelle doorloop 
van gasten gegarandeerd is. 

Catering
Met onze hoge hospitality service 
kan elke gast veilig  genieten 
van lekker eten en drinken. 
Vanzelfsprekend hebben wij de 
nodige maatregelen getroffen om 
ieder cateringmoment veilig te 
ervaren. 

Alle horeca medewerkers bij 
1931 werken met de vereiste 
beschermmaatregelen, zoals 
handschoenen en een mondkapje. 
Bij ieder uitgiftepunt is 
definfectiespray beschikbaar. 
Uiteraard is extra aandacht voor 
het constant desinfecteren van de 
koffiemachine, buffetten, tafels 
en  deurklinken. Onze gerechten 
staan verpakt voor de gasten 
klaar en zijn verpakt in mooie 
disposables, want het oog wil ook 
wat! Om de onderlinge afstand 
tussen gasten te garanderen 
worden vloermarkeringen 
aangebracht die de afstand 
aangeven waaraan men zich dient 
te houden bij de verschillende 
cateringpunten.  

Naar live



Hybride
Online en live bij elkaar brengen
Met hybride evenementen komen online en live bij 
elkaar. Op korte termijn the best of both worlds. Bij 
een hybride evenement komen live bezoekers op 
locatie en wordt het programma tevens gelijktijdig 
online aangeboden. Online biedt veel mogelijkheden 
door groter bereik, content kan later ook nog 
gedeeld worden en data van online kijker is van 
onschatbare waarde. 

Een hybride evenement is een verlengstuk van 
het fysieke evenement en biedt meer kansen voor 
sponsoring en exposure. Daarnaast wordt het bereik 
vergroot en wordt de deelnemer meer flexibiliteit 
geboden. Belangrijk hierbij is dat iedere deelnemer 
altijd het gevoel wil hebben om op de eerste rij 
te zitten. Het online en live programma komt 
samen door interactieve tools zoals polls of een 
chatfunctie.  

1931 kan voorzien in alle facetten om een hybride 
concept volledig plug & play op onze locatie te 
faciliteren: 

• Volledig ingerichte en aangeklede ruimtes om 
veilig gasten te ontvangen. 

• Samenwerking met onze vaste leverancier op 
het gebied van AV en online platform. Door deze 
sterke  drie-eenheid van leveranciers (locatie, 
AV, online) kunnen wij optimaal ontzorgen en 
adviseren in de mogelijkheden; van materialen 
tot regie en van registratie tot streaming. 

• 1931 is flexibel; toch meer gasten die je live wil 
ontvangen? 1931 heeft de m².  

 Live versterkt online! 1931 kan in deze nieuwe wijze 
van organiseren je volledig ontzorgen. 

Naar inhoud



Online
Het online voorzien van informatie is in deze tijd van belang om top of mind te 
blijven, actuele kennis over te brengen over bepaalde onderwerpen en voortgang 
of ontwikkelingen te delen bij de doelgroep.  

 De organisatie van een online evenement biedt verschillende mogelijkheden 
waarbij 1931 kan ontzorgen door van begin tot eind te voorzien in:  
• Geschikte ruimte
• Studio-setting
• Techniek
• Online platform
• Crew faciliteiten

Nieuwsgierig naar mogelijke opstellingen en uitstraling voor uw studio in één van 
onze ruimtes? Doe hier inspiratie op.  

 1931 biedt het totale pakket voor de organisatie van een online evenement door 
te voorzien in alle bovenstaande onderdelen. Met het bieden van die zekerheid en 
de opgedane kennis en ervaring treden wij graag op als dé partner voor uw online 
evenement!  

 Studio 1931 staat (in-stap) klaar! 
Om op korte termijn informatie te delen is het wel zo handig dat de studio al voor 
je klaar staat! En dat is het geval in Studio 1931. Wij hebben één van onze ruimtes 
als permanente studio ingericht waardoor je morgen al terecht kunt! Bekijk de 
mogelijkheden, settings en de scherpe pakketprijs hier. 

Visit brabant 
12-11-2020

“De studio bij 1931 is perfect ingericht voor 
een online show. Alle medewerkers denken 
met je mee, zijn gastvrij en zorgen dat het 
programma succesvol verloopt.”

Naar inhoud



Geschikte ruimte
Wie 1931 kent weet dat deze locatie over een groot aantal ruimtes 
beschikt, van diverse groottes en in verschillende stijlen. Dit zorgt 
ervoor dat er altijd een geschikte ruimte tussen zit voor het inrichten 
van een studio. Er zijn geen beperkingen in de opstelling of het aantal 
personen. Aan de hand van de specifieke wensen, wordt de juiste 
ruimte gekozen voor een geslaagd online evenement!  
 
Daarnaast biedt het hebben van meerdere ruimtes ook de 
mogelijkheid om in een andere ruimte het ontvangst van sprekers, de 
cateringmomenten en het eventueel faciliteren van werkplekken te 
creëren, waardoor in de studio volledige focus en stilte is.   
 
Bovenstaande is gebaseerd op het creëren van één studio, waarbij 
het programma dus ook vanuit één studio wordt uitgezonden. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere studio’s in te richten om 
zo verschillende sessies tegelijk plaats te laten vinden. Want zowel 
in ruimte, maar ook in techniek en op het platform is dit allemaal 
mogelijk! 
 
Benieuwd naar een overzicht van onze ruimtes klik hier!

studio settings
Inmiddels is men er aan gewend om vanuit huis of kantoor een online 
meeting / evenement bij te wonen. Dat betekent ook dat men wellicht 
niet altijd meer volledig geconcentreerd is bij het bijwonen van een 
online evenement. Daar kan een inspirerende studiosetting wat aan 
doen (naast natuurlijk een mooi inhoudelijk programma).  

 Het kijken naar een interactieve setting zorgt voor de juiste 
beleving bij de online bezoeker! Kijk maar eens naar diverse 
televisieprogramma’s, zoals de dagelijkse talkshows, de 
nieuwsprogramma’s of de interviews met bekende Nederlanders. 
Het is aan een mooie ronde tafel, staand achter een desk of in een 
relaxte houding op de bank. En dat kan bij ons ook! Afhankelijk van de 
wensen, het aantal sprekers en de boodschap kan er worden bepaald 
welke setting er het meest geschikt is om een bijdrage te leveren aan 
de inhoud van de sessie. 

Naar online



AV partner
Bij een online evenement is de juiste AV partner misschien wel het belangrijkste onderdeel. Wij 
werken al 10 jaar met onze vaste AV partner Stagelight, waardoor zij zowel onze werkwijze, onze 
ruimtes als kwaliteit kennen en daar volledig op inspelen. 

Ze zijn een rots in de branding voor onze opdrachtgevers en nemen hen volledig mee in de 
noodzakelijkheden, mogelijkheden en invullingen als het gaat om een succesvol (online) evenement. 
Tevens zorgen ze er op de uitvoerdag(en) voor dat zowel de opdrachtgever als sprekers zich op hun 
gemak voelen en het evenement succesvol verloopt. 

Naar online



online platform
Een online platform is benodigd om de doelgroep te bereiken. Het kan simpel of uitgebreid, voor één of meerdere sessies, openbaar of besloten, met diverse tools 
voor interactie of alleen een streaming. Alles is mogelijk en dat is juist hetgeen waar wij in kunnen adviseren en in kunnen voorzien.  

 Openbaar of beveiligd 
Online tools waarbij (kosteloos) het online evenement te streamen is. Denk hierbij aan een livestream via uw eigen website of tools als Facebook, Zoom en 
YouTube. Deze mogelijkheden volstaan niet altijd aan de wensen en eisen i.v.m. privacy, uitbereidingsmogelijkheden en uitstraling.  
 
Het opzetten van een eigen online platform is dan de oplossing en dat kunnen wij bieden!

Naar online



Wat biedt het online platform en de personen erachter? 
Een online platform is niet alleen een platform zelf waarbij het mogelijk is een livestream naar een bepaalde doelgroep te zenden. Het begint al veel eerder in het 
traject! 

Begeleiding
De begeleiding wordt van begin tot eind 
gefaciliteerd. De kennis en ervaring van de 
medewerkers zorgen ervoor dat het platform 
gaat bieden wat jij wenst.  

Het biedt tal van mogelijkheden om het online 
evenement toch interactief te maken en alle 
betrokken partijen een ‘plek’ te geven zoals dat 
ook bij een live evenement het geval zou zijn. 
Wat die oplossingen zijn?

Live Online
Meerdere sessies op de dag in verschillende ruimtes Inrichten van meerdere ruimtes op het platform

Spreker op het podium, presentatie op het scherm Beide kunnen naast elkaar in beeld gebracht 
worden

Vragen stellen vanuit de zaal  Stuur een vraag in via de chatfunctie

Via stemmingstools een poll beantwoorden Poll-functie met resultaten in de studio

Standhouders / partners met een stand Een partnerplein met presentatiemogelijkheden en 
mogelijkheid tot één op één contact

Kennismaking en wensen 
bespreken

Platform grafisch inrichten 
in huisstijl 

Inrichting platform 
bespreken (aantal sessies, 

gebruik van tools zoals 
chat en polls, etc. 

Inschrijfpagina aanmaken  

Uitnodigen van je gasten 
in gepersonaliseerde stijl 

Mogelijkheid tot 
versturen diverse mailings 

gedurende traject 

Ondersteuning
op locatie

Bedankmail 
(evt. incl. enquête) 

Naar online



Welke vragen worden gesteld als het gaat om een online platform?  
Bij het opzetten van het online platform gaan we eerst een brainstormsessie met elkaar plannen. Hierin bespreken we alle 
mogelijkheden en wensen. We nemen je hier volledig in mee en geven tips en adviezen, maar er zullen ook een aantal vragen gesteld 
worden. Welke vragen dat bijvoorbeeld zijn zie je hieronder!

Wens je het online platform openbaar of beveiligd?
Afhankelijk van het doeleinde is het wellicht wenselijk 
dat het een beveiligde pagina wordt, waar men enkel op 
kan inloggen met vooraf toegestuurde inloggegevens.  

Wens je het uitnodigingstraject zelf te doen of via ons?
Het uitnodigingstraject is inbegrepen in het pakket en 
kan dus via ons worden voorzien. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om dit zelf te doen.  

Hoeveel online deelnemers worden er verwacht?
Per 500 deelnemers is er een meerprijs voor het gebruik 
van het online platform.  

Welke interactie is wenselijk?
Geen, omdat het misschien afleidt van de inhoud, of 
juist wel, omdat het de interactie versterkt. En is de 
wens dan alleen een chatfunctie of ook een poll- en/of 
quizfunctie.  

Is er gedacht aan een moderator?
In elke studioruimte is het noodzakelijk een moderator 
plaats te laten nemen. Deze persoon kan achter de 
schermen alle inkomende chats / vragen / reacties in de 
gaten houden en hier op inspelen met de spreker.

Naar online



tot slot
Als evenementenorganisator ben je altijd op zoek naar de beste oplossing voor jouw evenementconcept. Wij hopen dat je na het lezen van dit handboek bent 
geïnspireerd. We nodigen je graag uit voor een persoonlijke brainstormsessie. Samen de mogelijkheden onderzoeken en focus te leggen op kansen. Er is altijd 
een passende oplossing.

Heb je vragen neem contact op met ons via 088-9000 333 of via info@1931.nl.

Graag tot ziens!

Team 1931 Congrescentrum ‘s- Hertogenbosch

mailto:info@1931.nl


V O O R Z I E N I N G E N

2 dome camera's met videoregie
incl. opname op SD card
Geluidsvoorzienig incl. 4 headsets
Beeld mogelĳk in de vorm van 2x
55'' LCD-scherm en 75''
afkĳkscherm
Totaalpakket verlichting
Bediening door 2 technici
Hospitality service: aparte
crewruimte met catering-
faciliteiten t.b.v. 10 personen
o.b.v. veilig ontmoeten

S T U D I O  1 9 3 1
COMPLETE STUDIO VOOR LIVESTREAMING

D U S  H E T  J U I S T E  A D R E S  V O O R  U W  O N L I N E  E V E N E M E N T

A L L - I N  D A G P R I J S
€  3 . 2 5 0 , -

G E L D I G  V O O R  E V E N E M E N T E N  T / M  M A A R T  2 0 2 1 .
I N T E R E S S E ?  I N F O @ 1 9 3 1 . N L   -  0 8 8  9 0 0 0  3 3 3

Stream live via uw eigen website of
gebruik een online platform zoals
Facebook, Zoom en Youtube.
Daarnaast kunt u kiezen uit drie
sfeervolle decormogelĳkheden voor
uw perfecte studio.

M O G E L I J K H E D E N

Naar online



The New business Women 
10-12-2020

“We hosten onze evenementen al jaren bij 
1931 en hebben een fijne relatie. Er wordt 
goed naar ons geluisterd en er is flexibiliteit, 
er wordt goed meegedacht. Goede catering 
en heel fijn gemotiveerd personeel!”

ckc seminars
22-09-2020

“Het team van 1931 heeft goed naar onze 
wensen en vragen geluisterd in deze 
lastige tijden met de maatregelen rondom 
corona. Samen zijn we tot een mooi concept 
gekomen voor de congresdag, zodat het 
congres live door kon gaan. Dit is zowel in 
de voorbereiding als op de dag zelf tot in 
de puntjes uitgedacht en uitgevoerd door 
de medewerkers van 1931. Wij hadden niet 
meer kunnen wensen van een locatie. Top 
service, top gastvrijheid, top alles! Wij 
komen graag weer terug.”

social media ondernemers
23-09-2020

“Hele fijne locatie om mee samen te mogen 
werken. Professionals die van A tot Z met je 
mee denken om een mooi evenement neer 
te zetten. In de aanloop naar het evenement 
toe en op de dag zelf zijn we op heel veel 
vlakken ontzorgd. De manier waarop zij een 
Corona-proof evenement hebben neergezet 
voor 500 bezoekers verdient een heel groot 
compliment!”

Naar live
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Foyer Mainstage
Oppervlakte: 1.494 m²
1,5 mrt. capaciteit: 250 pers. voor ontvangst

Naar plattegrond



Mainstage
Oppervlakte: 4.138m² 
Reguliere theateropstelling: 3.000 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 550 pers. in theateropstelling

Naar plattegrond



Limousin 1
Oppervlakte: 741m² 
Reguliere theateropstelling: 550 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 175 pers. in theateropstelling

Naar plattegrond



Limousin 2
Oppervlakte:  1.121 m²
Reguliere theateropstelling: 1.300 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 320 pers.  in theateropstelling

Naar plattegrond



Limousin 3
Oppervlakte:  741 m²
Reguliere theateropstelling: 550 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 175 pers. in theateropstelling

Naar plattegrond



foyer
Oppervlakte:  1.755 m²
Reguliere theateropstelling: 1.500 pers. 
1,5m afstand capaciteit t.b.v. ontvangst: 250 pers. 

Naar plattegrond



galloway
Oppervlakte:  260 m²
Reguliere theateropstelling: 200 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 53 pers.  in theateropstelling

Naar plattegrond



dexter
Oppervlakte:  114 m²
Reguliere theateropstelling: 120 pers. 
1,5m afstand capaciteit: 25 pers.  in theateropstelling

Naar plattegrond



rode geus
Streaming studio

Naar plattegrond
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