
Rens is een van de beste dagvoorzitters van 
Nederland. Daarnaast is hij één van de meest 
toonaangevende interviewers over 
ondernemerschap, duurzaamheid,  
innovatie en menselijk kapitaal. 

De afgelopen 10 jaar presenteerde Rens 
meer dan 750 evenementen, zowel in het 
Nederlands als Engels. In 2014 werd hij 
gekozen tot beste dagvoorzitter van 
Nederland. Hij presenteerde verschillende 
televisieprogramma’s voor RTLZ en is nu te 
horen op BNR Nieuwsradio met het 
programma Werkverkenners. 

Onze werkwijze 
Wij kijken ernaar uit om een energieke en interactieve 
bijdrage te leveren aan je evenement. Daarbij is het voor-
werk zeer belangrijk. Mocht je speciale wensen hebben 
wat betreft beschikbaarheid of voorbereiding, laat ons 
dat dan weten!

Vroeg betrekken bij het format
Om het programma zo sterk mogelijk te maken, worden 
we graag zo vroeg mogelijk in de conceptfase betrokken. 
We denken graag mee over de ‘flow’ van een program-
ma. Standaard nemen we in onze offertes één voorbe-
spreking in Amsterdam op. Aan het einde van zo’n sessie 
hebben we het format van het evenement doorgespro-
ken en eventueel aangepast.

Podcast of event video
Naast het evenement zelf, helpen we je graag met de 
content voor- en achteraf. Creëer bijvoorbeeld meer be-
trokkenheid en verminder je no-show, door de inzet van 
een podcast.  Of wil je video’s gebruiken tijdens het 
evenement? Vraag naar de mogelijkheden waar Rens 
jouw verslaggever is. 

BuzzMaster
Rens is medeoprichter van BuzzMaster. Een tool om 
congressen zeer interactief te maken doormiddel van 
smartphones en een sidekick op het podium. Mocht je 
BuzzMaster willen inzetten, laat het dan weten, dan krijg 
je daarvoor een aparte offerte. 
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Vragen?
Als je vragen hebt, of een afspraak wil in-
plannen, neem dan contact op met Rens’ 
persoonlijke assistent:

Kim Corstjens:
kim@rensdejong.nl 
+31 (0) 6-17138674

“Rens combineert diepgaande
kennis, met de energie en de flair 

van een stand-up-comedian”

“Rens haalt het beste uit mensen 
naar boven en creëert daarmee 
een sfeer die enthousiast maakt 

en open is.”

“Rens heeft het talent om com-
plexe thema’s op verhelderende 
wijze bij alle aanwezigen in het 

hart te laten landen.”



Research & voorbereiding
In onze eerste face-to-face meet-
ing bereiden we het script voor.  
Zo nodig houden we ongeveer 
een week voor het evenement 
nog een call, om het draaiboek 
door te nemen. Daarnaast doen 
wij onze eigen research. We 
maken vragen voor de gasten, 
schrijven het tekstdraaiboek en 
denken na over de interactie met 
het publiek.

Beschikbaarheid 
Voorafgaand aan de start van 
een evenement nemen we de 
tijd om de laatste details door te 
lopen. Rens is 5 kwartier voor de 
start van het podiumprogram-
ma aanwezig. Dat is dan ook de 
vaste aankomsttijd, waar we in de 
offerte rekening mee houden. 
Wil je een generale repetitie, 
langer van te voren? Dat is 
mogelijk tegen meerprijs.

Verschuiven of afzeggen
Afzeggen of verschuiven van 
de opdracht kan kosteloos tot 
60 dagen voor het evenement. 
Tussen de 60 en 30 dagen voor 
het evenement wordt 50% van 
de offerte in rekening gebracht. 
Als je onverhoopt korter dan 30 
dagen van te voren moet afzeg-
gen of verschuiven, wordt het 
totale bedrag gefactureerd. 

Biografie & fotomateriaal
Je kunt de biografie en foto’s 
van Rens gebruiken in de uitno-
digingen en aankondigingen. 
We kunnen ook een video (met 
Iphone) opnemen om naar de 
genodigden te sturen.

AAN DE SLAG
Opdrachtgevers

Legal notice
Door akkoord te gaan met onze offerte, stem je ook expliciet in met 
de algemene- en annuleringsvoorwaarden beschreven in dit 
document.


