
8 REDENEN 
om IDEA-lid te worden

Als IDEA Certified Leading Agency heb je exclusief toegang  

tot allerlei interessante voordelen. Sommigen besparen je geld,  

anderen besparen je tijd. Of ze bieden een oplossing om  

je bureau én je team een boost te geven. 

1.  Sluit je aan bij de Nederlandse 
eventtop

Als IDEA Certified Leading Agency hoor je bij 

een exclusieve community van topspecialisten. 

Sinds 2002 verenigt IDEA 60 toonaangevende en 

onafhankelijke livecommunicatie- en event-

bureaus. Samen vertegenwoordigen zij de 

voorhoede van de Nederlandse eventwereld. 

2. Genereer new business  
met het IDEA-keurmerk 

Alle aangesloten bureaus hebben het IDEA- 

keurmerk. Dat verdien je na een onafhankelijke 

screening op kredietwaardigheid, transparantie, 

creatieve slagkracht en juridische deskundig-

heid. Opdrachtgevers erkennen ons keurmerk 

en vermelden het als eis in aanbestedingen en 

pitches. 1 op de 6 Nederlandse top 500- bedrijven 

werkt uitsluitend met IDEA Certified Leading 

Agencies.

3. Benut de kracht van een  
(inter)nationaal netwerk

IDEA-leden leunen op een groot supportnetwerk 

van peers die elkaar helpen en inspireren. We 

stimuleren onze leden om dit netwerk te benut-

ten en organi seren events, masterclasses en 

ondernemersdiners. Als lid van de Europese 

Livecom Alliance vormt IDEA daarnaast een 

brug naar een internationaal eventnetwerk. 

4. Krijg voorrang op toptalent
Samen met de belangrijkste HBO event- en 

marketingopleidingen organiseren we jaarlijks 

de IDEA Talent Scout. Daarbij presenteren de 

meest talentvolle professionals zich aan onze 

leden. Ook krijgen IDEA-bureaus toegang tot 

stagiaires via een netwerk van hogescholen.

5. Maak deel uit van een  
proactieve lobby-aanpak

IDEA behartigt de belangen van de event-

branche met een proactieve en systematische 

lobby-aanpak. Als lid van EventPlatform hebben 

we direct contact met het rijk en andere over-

heden. Zo beïnvloeden we samen politieke 

besluitvorming en geven we livecommunicatie 

een stem.

“Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en expertise van 
IDEA toen we een pitch gingen uitschrijven voor een wereldwijd jubileum 
event van Randstad. De informatie die we kregen, hebben ons (en onze 
afdeling Procurement) echt geholpen bij het opzetten van een zorgvuldig 
RFI/RFP proces. De betrokken creatieve bureaus hebben onze pitch als 
positief ervaren en dat is wat ons betreft mede te danken aan IDEA.”

Ans Lardinois – Communications & Events Manager Randstad

Lid worden? Ga naar ideaonline.nl/
lid-worden-van-idea en meld je aan!



T 0348 753743

www.ideaonline.nl

info@ideaonline.nl

Edisonweg 8

3442 AC Woerden

Nederland

6. Krijg de juiste informatie  
over wet- en regelgeving  
en verzekeringen

IDEA-bureaus én hun opdrachtgevers hebben 

exclusief toegang tot de IDEA-helpdesk. Je kunt 

bij ons aankloppen voor advies en informatie 

over juridische, fiscale en financiële zaken. 

Ook bieden we gespecialiseerde collectieve 

verzekeringen aan op het gebied van aan-

sprakelijkheid en evenementen. 

7. Gebruik onze waterdichte  
voorwaarden 

Bij IDEA weten we alles over wet- en regel-

geving rondom events en livecommunicatie. 

Die kennis vertalen we in waterdichte voorwaar-

den voor onze leden. En onze pitchcode en 

pitch-checklist helpen je het proces rondom 

pitches te optimaliseren.

8. Krijg toegang tot exclusief 
marktonderzoek

Het jaarlijkse IDEA-benchmarkonderzoek geeft 

inzicht in ontwikkelingen, cijfers en trends in de 

Nederlandse eventmarkt. Op basis van deze 

gegevens weet je of je marktconform beloont 

en presteert. Via LiveCom Alliance krijg je 

bovendien toegang tot grootschalig Europees 

markt onderzoek.

 Onze leden krijgen meer
 ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

• Toegang tot pitches en aanbestedingen  

met IDEA-keurmerk 

• Waardevolle ondernemerslessen

• Internationaal netwerk

• Matchmaking met toptalent

• Online educationals voor je team

• Stagiaires via netwerk van hogescholen

• Jouw stem versterkt via actieve lobby

• Altijd up-to-date als het gaat om wet-  

en regelgeving

• Collectieve IDEA bureau-aansprakelijkheids-

verzekering

• IDEA Evenementenverzekering

• IDEA Waarborgfonds (vangnet IDEA  

Evenementenverzekering) 

• IDEA in- en verkoopvoorwaarden

• Jaarlijks IDEA benchmarkonderzoek 

• Jaarlijks LiveCom Alliance European 

Industry Survey 

• Pitchcode en IDEA pitch-checklist
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Traject en tarieven

Intake/ 

kennismaking
Wederzijdse beslissing start audit 

Auditkosten: € 250,– ex btw

Beoordeling onafhankelijk 
financieel adviseur

Vervolg audit na groen licht, 
input auditdocument

Lidmaatschap
Toetredingsfee:

€ 500,– ex btw

Waarborgfonds:
€ 500,–

Agency:
Bruto bureau inkomen 

meer dan € 200.000 

per jaar

Contributie*: € 2.525,–

 

Small agency:
Bruto bureau inkomen  

min € 75.000 en

 max € 200.000 per jaar

Contributie*: € 1.263,–

Young Agency:
Min 1 en max 3 jaar actief

Bruto bureau inkomen 

min € 25.000 en 

max € 75.000 per jaar

Contributie*: € 644,–

Beoordeling 
auditcommissie

Online q&a 
auditcommissie

Advies  
auditcommissie

Besluit  
bestuur

Financiële 
audit

* ex btw, jaarlijks geïndexeerd


