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Introductie
De registratie is een belangrijk onderdeel van je evenement. Waarom? Je weet 
precies het aantal aanmeldingen én je weet exact wie er allemaal komen. De 
invulling ervan kent veel smaken en variaties. Doe je het zelf of besteed je het 
uit? Ga je met een (Excel) lijst aan de slag of kies je een registratietool? Overzicht 
is de sleutel tot succes en het houden van overzicht werkt voor iedereen anders. 
Het voorkomt stress en frustratie als je voor jezelf een prettige manier van 
overzicht houden hebt gevonden. Door met een registratietool te werken kun 
je bijvoorbeeld op elk gewenst moment je gasten (of bepaalde doelgroep) een 
mail sturen zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Goede communicatie schept 
vertrouwen en verhoogd het show percentage op je event.
 
Een registratietool zorgt voor kwaliteit, tijd en rapportage. De combinatie van 
deze drie factoren maakt juist een registratietool zo goed. Alle onderdelen 
bestaan al los van elkaar (mailen, registreren, website maken, badges printen). 
Maar juist voor evenementen moet je deze onderdelen bundelen. Dat is de 
kracht van een registratietool. 

Kwaliteit: alles binnen één systeem zorgt ervoor dat je effectief kan werken. 

Tijd: door alles binnen één systeem te hebben kun je sneller werken.

Rapportage: alles binnen één systeem geeft je een goede inzicht van de 
statistieken.

In deze whitepaper gaan we dieper in op de voordelen van eventregistratie 
middels een registratietool. We geven je tips en helpen je graag op weg om jouw 
event tot een succes te maken. Je begint tenslotte bij de registratie… veel succes!
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Hoe zorg ik voor een professionele start van mijn evenement?
Communicatie in juiste huisstijl: Alle communicatie (mailings, 
registratieformulier, website, e-ticket, badges) kan via de registratietool in huisstijl 
van jouw organisatie of in dezelfde branding van het evenement. 

Duidelijke keuze in uitnodiging: Neem in de uitnodiging een duidelijke button 
‘ja ik kom’ en ‘Nee ik ben verhinderd’ op. Voor je genodigden prettig om dit vooraf 
aan te geven, maar voor jou ook zodat je precies weet wie er komen en wie niet.

Registratieformulier: Bedenk vooraf wat je wilt vragen zodat je geen gegevens 
mist. Maak het formulier niet te lang want dan haken je potentiële gasten af. Stel 
ook geen vragen die je niet nodig hebt, dit mag namelijk niet volgens de AVG 
wetgeving.

Geautomatiseerde mailings: Een bevestiging of afmelding kan via een 
registratietool automatisch worden gestuurd wanneer er een aanmelding of 
afmelding binnen komt, deze stel je 1 keer in en je hebt er geen omkijken meer 
naar! Altijd een professionele terugkoppeling naar je gasten. 

Tip!
Zorg in je registratieformulier voor zoveel mogelijk gesloten velden, om lange 
uiteenlopende antwoorden te voorkomen. 

Professionele start van je event
De save the date of de uitnodiging is het eerste wat jouw gasten te zien krijgen 
van je evenement. Op basis hiervan besluiten ze naar je evenement te komen. 
Het moet er gelikt uitzien. Net als het registratieformulier, dit is stap 2. Als deze 
kort, bondig en professioneel is, dan klikt je genodigde op ‘bevestigen’ en voila: de 
eerste aanmelding is binnen!
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Hoe stuur ik een effectieve e-mail?
1. Herkenbare huisstijl & branding

• Zorg voor een herkenbare afzender naam en/of e-mailadres. 
Stuur de communicatie ook altijd uit jouw bedrijfsemail-
extensie voor herkenbaarheid.

• Verstuur de communicatie in je eigen huisstijl met de juiste 
logo’s en kleuren voor directe herkenbaarheid. 

2. Ontvangers importeren
• Je importeert eenmalig een lijst met geadresseerden. Tip: 

zorg voor een up-to-date klantenbestand om een hoog 
spam percentage te voorkomen. 

• Je kunt ook altijd informeren of het mogelijk is om jouw CRM 
systeem via een API te koppelen aan de registratietool. Zo 
wordt het nog makkelijker. 

3. Content verzamelen
• Bepaal zelf de content van je mailings. Moeite met teksten 

schrijven? Huur een communicatie expert in. Met een beetje 
input van jou zorgen zij voor een samenhangend verhaal.

4. Design afstemmen
• Naast het toepassen van je eigen huisstijl, kan het soms 

ook effectief zijn om iets heel anders te doen. Verzin een 
speciale campagne maar behoudt wel je eigen branding. Een 
designbureau kan je hierbij helpen. 

Tips!
Gebruik buttons, calender items, Google Maps kaarten voor de 
locatie of een video voor de beleving. Maak je communicatie net 
een beetje anders dan anders. 

Effectieve communicatie 
Alle genodigden en aanmeldingen in één registratietool zorgt voor efficiency. 
Heb je een wijziging in het programma? Geen probleem. Met één druk op de 
knop stel je iedereen op de hoogte. File op de snelweg? Stuur je bezoekers een 
last minute sms. Effectieve communicatie noemen we dat. Niet meer eindeloos 
zoeken in Excel lijsten om een mail op te stellen. 
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Wat is het voordeel van alle statistieken in een systeem?

1. Realtime inzicht: weg met verschillende lijsten en diverse 
bestanden. Als je in één registratietool werkt dan heb je 1 veilige 
opslagplek met alle data waar jouw collega’s ook in kunnen. 
AVG proof én effectief: als je nog (last minute) wijzigingen wilt 
doorvoeren dan heb je de data altijd bij de hand. Je kunt zelfs op 
je telefoon inloggen. Handig toch?

2. Bewaak de capaciteit: door een maximale event-capaciteit 
aan te geven (of zelfs per sessie) geeft het systeem automatisch 
weer wanneer het event vol is. Je kan zelfs een wachtlijst 
activeren zodat bezoekers zich kunnen inschrijven wanneer het 
event vol is. Op het moment dat iemand zich afmeldt dan wordt 
de eerste persoon op de wachtlijst automatisch ingeschreven. 
Geen handmatig gedoe meer.

3. Bedank je gasten: doordat je ziet wie er daadwerkelijk op je 
event aanwezig is geweest kun je deze gasten een speciaal 
bedankje toesturen. Ook kun je informeren bij degenen die er 
niet waren wat de reden was. 

4. Rapporteer: dan heb je het event achter de rug en moet je nog 
eindeloze rapportages maken. Niet meer nodig! Met één druk 
op de knop heb je alle statistieken bij de hand. Mocht je een 
uitgebreide rapportage willen, dan kun je dit zelfs laten maken 
door met één partij samen te werken.

Overzicht in de statistieken
Na het inrichten van je registratieformulier en het opstellen van de mailing wil 
je natuurlijk ook weten hoeveel aanmeldingen je hebt. Wie heeft zich nog niet 
geregistreerd en moeten we wellicht herinneren aan de uitnodiging? Met een 
registratietool heb je altijd realtime inzicht in alle event statistieken. 
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Welke mogelijke scenario’s moet ik vooraf bespreken?
1. Laatkomers: helaas heb je deze altijd. Het verkeer kan tegen 

zitten, de hond kan ziek zijn of de trein had vertraging. Bespreek 
vooraf met de hostesses of zij laatkomers nog binnen mogen 
laten. Mogen ze door de reguliere ingang naar binnen of is er 
bijvoorbeeld een andere deur zodat ze de rest van de zaal zo 
min mogelijk storen? 

2. E-ticket vergeten: er zijn twee scenario’s. 1. Je laat de gast 
het e-ticket op zoeken in zijn of haar mail (minder gastvrij). 2. 
Je zorgt voor een helpdesk bij de registratiebalie waar je de 
persoon kan opzoeken in het registratiesysteem en alsnog het 
e-ticket kan scannen of printen. 

3. Nog niet geregistreerd: Bekijk vooraf of er nog ruimte is. Indien 
er nog ruimte is dan mogen de hostesses gasten nog doorlaten, 
zorg voor een aparte helpdesk waar de hostesses iemand nog 
kunnen aanmelden. Als er geen ruimte meer is, dan kun je 
afhankelijk van de no show bepalen of diegene er nog in mag of 
niet. 

4. Foutieve naam op badge: Op het moment dat het eticket wordt 
gescand is het mogelijk om direct een badge uit te printen. Het 
kan helaas gebeuren dat er een foutieve naam of bedrijfsnaam 
uitgeprint wordt. Dit kun je via een helpdesk eenvoudig 
aanpassen in het systeem en de badge nogmaals printen.

Tip! 
Je kan via een registratietool in de statistieken precies zien wie er al 
binnen zijn en wie er nog wordt verwacht

4 Registratie op locatie
Na weken of zelfs maanden voorbereiden is het zover. Het event staat voor de 
deur! Je hebt misschien zelf hostesses ingehuurd of je hebt dit uitbesteed. De 
registratiebalie is vaak het eerste wat men ziet als ze bij je event aankomen. Het 
moet er strak uitzien en je gasten moeten zich direct welkom voelen. Bespreek 
de mogelijke scenario’s vooraf zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 
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5 Conclusie
Door met een registratietool te werken heb je allerlei voordelen. 
Je weet altijd exact wie er naar je event komen, wie er al aanwezig zijn of wie 
zich hebben afgemeld. Je kan samen met je collega’s inloggen en hebt altijd alle 
gegevens overzichtelijk bij elkaar. Je voorkomt fouten door in één systeem te 
werken en je voorkomt stress en frustratie door het overzichtelijk te houden. 

De registratietool zorgt voor kwaliteit, tijd en rapportage. De combinatie van 
deze drie factoren maakt juist een registratietool zo goed. Alle onderdelen 
bestaan al los van elkaar (mailen, registreren, website maken, badges printen). 
Maar juist voor evenementen moet je deze onderdelen bundelen. Dat is de 
kracht van een registratietool. 

Nogmaals alle voordelen op een rijtje: professionele mailcommunicatie in eigen 
huisstijl, op maat gemaakt registratieformulier, geautomatiseerde mailings, 
professionele designs, realtime inzicht in je statistieken, capaciteitscontrole, 
uitgebreide rapportages én een effectieve werkwijze tijdens je evenement. 

Bij evisit.nl kun je zelf aan de slag, of je geeft het gewoon uit handen, dat 
kan natuurlijk ook. Wat kun je nog meer bij evisit inhuren?
1. Tekstschrijver

2. Designbureau

3. Projectmanagement

4. EventApp

5. Customer Care

6. Scanning en badgeprinting

7. Hostessen, balies, alles voor een professioneel ontvangst

8. Zelf bezoekers scannen via de scanIN app



Probeer evisit zelf! 
Vraag je account aan* en ervaar zelf 
de voordelen van eventregistratie. Je 
kan direct aan de slag.

*Vraag je account aan: www.evisit.nl/accountaanvragen

evisit
Lange Voorhout 92
2414 EJ Den Haag
070-3065420
vraag@evisit.nl
www.evisit.nl

Scan de QR-Code en stel 

je vraag via WhatsApp.

https://info.evisit.nl/accountaanvragen
http://www.evisit.nl/accountaanvragen
mailto:vraag%40evisit.nl?subject=

