
Waarom deze sheet?

Doel 1: Duidelijkheid wanneer iets een evenement is en wanneer iets een bijeenkomst is (voor Evenementenbureau VWS)
Doel 2: Duidelijkheid wanneer Evenementenbureau VWS ingeschakeld kan worden
Doel 2: Duidelijkheid wanneer Loyals en wanneer Bourgonje/andere (techniek)partij ingeschakeld moet worden

Evenement

1. Het programma heeft diverse onderdelen, zoals een plenair (live/livestream) gedeelte en subsessies.

2. Het heeft een inhoudelijke component en/of een logistieke/organisatorische uitdaging.

3. Indien online: er is een beveiligd eventplatform nodig waar deelnemers tegelijk op kunnen inloggen en interactief deelnemen, 
ook bij de verschillende subsessies.

Indien online: dit soort evenementen worden ondersteund door Loyals

! VWS-Kern inclusief raden (NL SR, CCMO, GR, RVS) en IGJ heeft een overeenkomst met Loyals en is verplicht om Loyals in te 
schakelen bij dit soort online evenementen

! Indien je het online evenement binnen de Resident van VWS plaats wil laten vinden, dan wordt naast Loyals techniekpartij 
Bourgonje apart ingeschakeld (via FMH) om de technische apparatuur te leveren

&
4. Het betreft de gehele organisatie inclusief meedenken over programma en doelen.

5. Het is van VWS directies/onderdelen die gestationeerd zijn in de Resident te Den Haag.

Dit valt onder de scope van het Evenementenbureau VWS. 

Neem contact met ons op via het intakeformulier, als de planning het toelaat helpen we je graag bij de organisatie.

Bijeenkomst

1. Het programma heeft enkel een (plenair) onderdeel, zoals een livestream of vergadering.

2. Indien online: er is een livestream nodig (via bijvoorbeeld een open url of Webex) waar deelnemers op mee kunnen kijken, 
luisteren en eventueel input leveren.

Indien online: dit wordt ondersteund door een andere (techniek)partij

! Indien je de livestream/filmpjes binnen de Resident van VWS wil opnemen, dan is het gebruik van de techniekpartij Bourgonje 
(via FMH) verplicht

&/of
3. Het betreft onderdelen van de organisatie, zoals enkel het faciliteren van de aanmeldingen of hosts.



4. Het betreft een directieborrel, een uitje of feestje.

Dit valt niet onder  de scope van het Evenementenbureau van VWS. Helaas kunnen wij je niet helpen bij de organisatie.

Onze definitie online/hybride

- Online: Het evenement of de bijeenkomst vindt in z'n geheel online plaats. Alle deelnemers volgen het digitaal. Uiteraard wordt 
de livestream/subsessies op een locatie gefilmd.

- Hybride: Het evenement of de bijeenkomst vindt deels online plaats en deels op locatie. Een deel van de deelnemers is live 
aanwezig, een ander deel volgt het digitaal.


