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In deze praktijkgerichte en compacte opleiding (9 dinsdagen, 
gespreid over 4 maanden) leer je de publieke impact van 
evenementen voorspellen, meten en verbeteren. Ontdek hoe 
je een impactvol evenementenaanbod creëert, en word een 
expert in events en impactanalyse.

Een initiatief van het KdG-expertisecentrum Publieke Impact.
www.kdg.be/event-academy

Nieuw! 
Start in januari 2020.  

Voor steden en gemeenten, 
maar ook voor event 
professionals uit de  
(non-)profitsector.

© Jasper Léonard



Event Academy

Word een expert in events en impactanalyse
Het postgraduaat Event Academy 
bestaat uit een kick-off, een crash 
course van 12 opleidingsonderdelen 
in 4 lesdagen, 3 coachingsdagen en 
een slotdag: 9 (dins)dagen in totaal, 
van 7 januari tot en met 28 april 2020. 
Je kan kiezen voor het volledige 
pakket of voor losse lesdagen uit de 
crash course.

De focus ligt op de ROI-methodologie 
(return on investment), die je helpt 
om de emotionele, symbolische, 
economische en functionele waarde 
van je event in kaart te brengen en 
te vergroten. Je ontdekt hoe je met 
online tools de publieke impact van 
evenementen kan voorspellen, meten 
en verbeteren. 

12 expert-docenten delen hun kennis 
en gaan met jou in gesprek. Je leert 
ook veel van je peers, zowel tijdens 
de les- als coachingsdagen. Inspiratie 
troef! Reken daarbij nog op ruim 20 
uur persoonlijke begeleiding met het 
accent op jouw beroepscase, en je 
stapt buiten met een gedetailleerde 
publieke impactanalyse, én een 
duidelijk plan voor impactvolle(re) 
evenementen.



STARTDAG Kick-off en opstart beroepscases dinsdag 7 januari

LESDAGEN Crash course 4 dinsdagen

Module 1 Maatschappelijke impact 14 januari

Connectiviteit en entertainment

Portfoliomanagement

Module 2 Bezoekersprofielen 21 januari

Toerisme & city marketing

Conversation management

Module 3 Economische impact 28 januari

Retailmanagement

Pop-ups & leegstand

Module 4 Bezoekerstellingen 4 februari

Smart events

Duurzame events

COACHINGSDAGEN Team coaching en peer tutoring 3 dinsdagen

Coaching 1 Publieke impactanalyse 18 februari

Coaching 2 Evenementenplan 10 maart

Coaching 3 Lokale implementatie 31 maart

SLOTDAG Presentaties en netwerkreceptie dinsdag 28 april

Programma



Inschrijven 

www.kdg.be/event-academy

Campus Groenplaats
 
Nationalestraat 5
B-2000 Antwerpen 
+32 3 613 16 00
publiekeimpact@kdg.be

 Expertisecentrum Publieke Impact
 Expertisecentrum Publieke Impact

Onze opleidingen staan niet stil.  
Up-to-date info & video:  
www.kdg.be/event-academy

Timing

 - 9 dinsdagen van 13 tot 21 u. (kick-off, 4 lesdagen, 3 coachingsdagen, slotdag)
 - 20 uur persoonlijke coaching
 - Start op dinsdag 7 januari, einde op dinsdag 28 april 2020

Studiegeld

 - Volledig programma: 3950 euro 
 - Deeltijds programma: 990 euro per lesdag
 - 20% korting per extra inschrijving binnen dezelfde organisatie
 - 10% korting KdG-alumni
 - 10% korting Febelux, BESA, ACC Belgium
 - BTW niet van toepassing

KMO-portefeuille

Erkenningsnummer: DV.0101541

Infodagen 2019
Za 27 april, van 10 tot 14 u. 
Za 22 juni, van 10 tot 14 u. 
Do 5 september, van 17 tot 21 u. 
 
Onze infodagen vinden plaats op  
verschillende campussen. Check  
www.kdg.be/alle-infodagen om te 
weten waar naartoe.
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