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De opdrachi aan het FrotocoLbur*au was compLex. De

viering zelf bestond uit twee delen: een ontvangst voor

i.50C gen*digden in Carré, die ook het aansluitende

builenevenement *p cle,ArnsteL bljwoonden" Daai- waren

dus twee verschiLiende placeringen voor nodig, waarbij

rekening moesi worden gehouden rnet de beLangen vafi €en

groot aantaI daelgroepen. Door de aanl,rezigheid van k*ning,

koningin en kr:ninkiijke ÍarniliE Luisierde het proteicoL heel

nauu;. Bovendien werd het buitenevenement Live uiigezonden

cp tetevisie, waardoor ei- ook nog eene sprake wës van een

echte harde deadLine voor de Etari van het tweede deel.

H*tw*rkevr**;::*e"lt

De sLcïviering is uitgebreiri gecoverd in ciívers* rnedia,

waarbij echt*r vrijwei nergens we rd gen**irrd dat dit naasi

een publieksviering ook een suecesvoI netwerkevenen:ent

was. ïen e*rst* v**r de gasten van het FiatianaaL

Comitó z*i"ï. "Ël"ke orqanisaiie en funciionarls met een

inhoudelijke relatie iot 2[0 jaar Koninkr"ijk ures uitgen*digd

- va n overheidsÍu nctia na rlssen, m useu m cii recteu re n

en wetenEchappers tot :chrijvers en artiesten * en 80%

daai-van was ook aanwezig. 0ok de eanv,iezigheirj van de

kcning en koninEin was Eericht op dai relationeLe aspect,"

vei-ielt Jean PauL Wijers.

Daarnaast y,,as de siatviering een netwerkevenement

vocr de 2ó spcnsors, waaronder grcte hedrijven als SheLt,

Heineken, lNG, Staatsl.oierij" "Die nodÍgen hiervoor hun

topreL*ties uii en wiLlen dat die goed woiden ontvanEen. Cok

clat waE cnze venantwccrdelijkheid."

St*k*i'r*l**r:;
Het relationele karakter van de bijeenkornst was van

doorslaggevende Setekenrs bij het voarbereiden van de

ont';angst en de placeringen. "\loor v*eL aanwezigen -
extërne stakeholclers zoals hoogwaardigheidsbekleders,

sponsors en gasten * is het bijwonen van zo'n evenemeni

onderdeel van hun werk en Eeen feestje; ze zijn 'Íunctioneel

aanrruezig'" Dan moel je zorgen dat hei voor hen cok een

nuiiige bijeenkomst is. Dat ze allennaai even met Leden

van hei §lationaal Conrité kunnen spreken, dat ze door hun

eigen gas:heer begroeï wcrden. det ze in cantaet kunnen

komen met de rnensen van hun netvverk," zegt Wilers.
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