
WERKBOEK
VAN PASSIE  NAAR

PARTY PLANNER



Hey p ar t y  q u e e n ,

Welkom bij de opleiding Van

Passie naar Party Planner! De

komende 12 weken staan helemaal

in het teken van jouw toekomstige

party bedrijf. Samen gaan we alle

onderdelen langs die belangrijk

zijn om goed te starten. Van je

passie vinden en het omschrijven

van jouw ideale klant tot handige

tips om online zichtbaar te

worden.

Je volgt de opleiding in 12 weken

of in je eigen tempo. Een week

met 4 lessen duurt gemiddeld 30

minuten. Daarna kun je aan de

slag met de opdrachten. Elke

vierde week van de cursus

bespreken we jouw vragen tijdens

de online sessie. Daar ontmoet je

meteen de andere cursisten. 

Stel je vragen aan mij of aan de andere
cursisten in de Facebookgroep.

WORD LID VAN DE
FACEBOOKGROEP

LID WORDEN

Heb je vragen tijdens? Stel je

vraag in de Facebookgroep of

boek een 1:1 sessie met mij. Aan

het eind van de cursus krijg je

een certificaat en vieren we

jouw succes!

Ik ben super dankbaar dat ik jou

mag helpen om van jouw passie

een party bedrijf te maken. Now

let's get this party started!

Liefs van jouw bff in party planning,

https://instagram.com/partyplanningacademy
https://facebook.com/groups/cursusvpnp
https://pinterest.com/eerstehulpbijpartyplanning
https://facebook.com/groups/cursusvpnp
https://facebook.com/groups/cursusvpnp
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/party-queen-fix/


PROGRAMMA

4
Hoe verloopt het klantproces en waar moet je op letten?
Ik laat zien in welke volgorde je een opdracht aanneemt.

WEEK 4:  KLANTPROCES

3
Hoe organiseer je een party en wat heb je nodig om
van jouw concept een succes te maken? 

WEEK 3:  PARTY ORGANISEREN

2
Krijg een goed beeld van de parties die je kunt
organiseren en hoe je dit het beste aanpakt.

WEEK 2:  PARTY PLANNING

5
Party planning is vergelijkbaar met een project. Leer
hoe je zorgt dat alles volgens planning verloopt.

WEEK 5:  PROJECT MANAGEMENT

1
Ontdek jouw passie binnen de sector en welke
diensten je wilt aanbieden. Ook schrijf je een pitch.

WEEK 1 :  PARTY PLANNER WORDEN

NAAR DE ONLINE CURSUS

6
WEEK 6:  DE IDEALE KLANT

Je gaat aan de slag met het bepalen van jouw
doelgroep en wat jouw bedrijf hen te bieden heeft.

https://learn.partyplanningacademy.com/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/courses/van-passie-naar-party-planner/


10
Hoe zorg je dat klanten interesse krijgen en een boeking
plaatsen? Dat leer je in deze weekles.

WEEK 10:  SALES

9
Je bedrijf is een merk. Maar hoe creëer je een merk en
hoe wordt je herkenbaar? Dat leer je in deze weekles.

WEEK 9:  BRANDING

8
Social media is een goede manier om je bedrijf onder
de aandacht te brengen. We bespreken hoe je dat doet.

WEEK 8:  ONLINE ZICHTBAARHEID

1 1
Elk bedrijf heeft een goede basis nodig. Na deze les weet
je meer over algemene voorwaarden en verzekeringen.

WEEK 1 1 :  ZAKELIJKE DOCUMENTEN

7
Een niche kiezen is belangrijker dan je denkt. We
bespreken verschillende niches en welke bij jou past.

WEEK 7:  NICHE

NAAR DE CURSUS

12
OMG, we zijn alweer aan het einde van de cursus! Stel
al jouw vragen en bereid je voor op jouw succes ;)

WEEK 12:  AFSLUITING 

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/courses/van-passie-naar-party-planner/
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MEELOOPSTAGES

Fancy Day Design

Deetailz Eventz

Thema Event

MVB Events

Lois & Seven

HeRoyalty Styling

Na de cursus kun je één keer meelopen met een professional uit het
vak. Je ontvangt per mail een overzicht met geplande boekingen per
bedrijf. Je kunt zelf kiezen met wie en wanneer je meeloopt. Er
kunnen max. twee personen per opdracht meelopen.



PARTY PLANNER

WORDEN

WEEK 1

WAT GA JE LEREN?

Waar jouw passie ligt in de party planning sector

Welke talenten je hebt en wat je kan uitbesteden

Het verschil tussen een party planner en party stylist



01. Ik wil party planner/stylist worden omdat:

05. Dit is waar ik klanten blij mee kan maken:

02. Dit vind ik het leukst om te doen tijdens een opdracht:

03. Hier houd ik mij het liefst niet mee bezig tijdens een opdracht:

04. Deze party queens inspireren mij:

MIJN ROL

*doorhalen wat niet van toepassing is
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Hier ben ik goed in:

Hier ben ik minder goed in:

Deze drie woorden omschrijven mij:

Dit wil ik nog leren:

Beantwoord de

vragen in je eigen

woorden en blijf

dicht bij jezelf. Het

kan zijn dat je niets

wilt uitbesteden of

het liefst alles

uitbesteedt. Het

gaat om jouw

talenten en hoe die

het beste tot uiting

komen. Er is geen

goed of fout!

TIP

NOTITIES

MIJN KWALITEITEN

MODULE 1  •  WEEK 1



PARTY

PLANNING

WEEK 2

WAT GA JE LEREN?

Welke diensten je kunt aanbieden

Spullen inkopen voor je party bedrijf

Hoe je een idee in je hoofd tot uitvoering brengt



Hier heb ik leveranciers voor
nodig:

De party planning sector kent

verschillende leveranciers. Je kunt ervoor

kiezen om alle onderdelen van je

opdracht zelf uit te voeren. Van

ballondecoratie tot de tafeldekking. Of je

schakelt leveranciers in. Ook al kun je

alles zelf, soms is het fijn om het toch uit

te besteden. Zo heb je meer tijd over

voor andere dingen, zoals foto's maken

van je prachtige werk ;)

Inzicht krijgen in wat je wel en niet

leuk vindt om te doen.

Weten wat je kunt uitbesteden

DOEL

UITBESTEDEN OF ZELF DOEN?

MODULE 1  •  WEEK 1
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Hier heb ik geen leveranciers
voor nodig:

Dit vind ik het allerleukst om te
doen tijdens een opdracht:

Dit vind ik het minst leuk om te
doen tijdens een opdracht:



01. Welke diensten wil je gaan aanbieden? Schrijf er drie op.

05. Wat maak jouw bedrijf straks anders dan jouw concullega's?

02. Is er vraag naar jouw toekomstige diensten? Ondervraag mensen
uit jouw omgeving. Zouden ze interesse hebben in jouw diensten en
waarom wel/niet? Noem geen prijzen, het gaat om de interesse.

03. Wie zijn jouw concullega's? Schrijf er drie op.

1.
2.
3.

04. Waar staan zij bekend om?

MIJN DIENSTEN

MODULE 1  •  WEEK 2
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SPULLEN INKOPEN

MODULE 1  •  WEEK 2

Kinderfeestje Baby shower

Gender Reveal Sweet table

Gedekte tafel

Thema

Activiteiten

Kindermeubilair

Entertainment

Taart en sweets

Ballondecoratie

Thema

Baby shower spelletjes

Sweet table

High-Tea tafel

Taart en sweets

Ballondecoratie

Thema

Roze en blauwe items

Originele manier om het geslacht 

te onthullen

Cup cakes of taart

Ballondecoratie

Cake en sweets

Zuilen of tafel

Backdrop

Ballondecoratie

Props

Gepersonaliseerde items

Servies

Bestek

Tafelkleed

Tafelloper

Kaarsen en kandelaren

Verse bloemen

Inspiratie nodig?

https://nl.pinterest.com/
partyplanningacademy
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https://nl.pinterest.com/partyplanningacademy
https://nl.pinterest.com/partyplanningacademy


WINKELS

Partydeco.nl
Eén van de bekenste online
webshops voor al jouw party
benodigdheden.

INSTAGRAM

Sparkles & Love
Leverancier van ballondecoratie
in elke maat, kleur en stijl. 

INSTAGRAM

Nilli Design
Super bekend bij party queens
in het vak. Hier kun je allerlei
lasergesneden producten laten
maken.

INSTAGRAM

Luxury Party Decorations
Prachtige backdrops en
hoogwaardige zuilen in luxe
kleuren.

INSTAGRAM

De Ballonnerie
Hier vind je ballonnen van
bekende merken als Qualatex
en Sempertex.

INSTAGRAM

Taartjes Toko
Voor koekjes, taarten, cup cakes
en cake pops in alle mogelijke
thema.

INSTAGRAM
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https://www.instagram.com/partydeco.nl
https://www.instagram.com/sparklesandlove.nl
https://www.instagram.com/nillidesign
https://www.instagram.com/luxurypartydecorations
https://www.instagram.com/deballonnerie/
https://www.instagram.com/taartjes_toko/


GROOTHANDELS

Delights Direct

Groothandel uit Engeland met

allerlei feestartikelen.

WEBSITE

Globos Ballonnen

Globos is een bekend ballonmerk,

net als Sempertex en Qualatex

WEBSITE

Sempertex Europe

Het bekendste ballonmerk op dit

moment. Ontvang bij aanmelding

een boek met al hun ballonkleuren.

WEBSITE

Qualatex

Bekend ballonmerk uit Amerika en

over de hele wereld.

WEBSITE

De Ballonnerie

Groothandel voor ballondecoratie.
INSTAGRAM

Haha Entertainment

Groothandel voor ballondecoratie.
WEBSITE

Goed om te weten

De bekende ballonmerken zijn bij elke Nederlandse groothandel te verkrijgen.

Bestel bij een groothandel als je vaak en veel balloninkopen doet. Een

account aanmaken is gratis en kan alleen als je KvK-geregistreerd bent.

PARTY PLANNEN ALS EEN PRO PAGE 14VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER PAGE 14

https://www.delightsdirect.co.uk/
https://www.globosballonnen.nl/
https://www.sempertex-europe.com/
https://us.qualatex.com/en-us/
https://www.instagram.com/deballonnerie/
https://www.hahaentertainment.com/


PARTY
ORGANISEREN

WEEK 3

WAT GA JE LEREN?

De juiste leveranciers vinden voor het feest

Welke voorbereidingen je wanneer moet doen

Hoe je een styled shoot organiseert



Het persoonlijke contact dat Fabienne
met je onderhoudt en de tijd die ze ook
na de opleiding in je ontwikkelingen
steekt is echt bewonderenswaardig.

-  N INA,  N INA MARIA STYL ING



LEVERANCIERS

MODULE 1  •  WEEK 3
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Met deze leveranciers wil ik (in de

toekomst) samenwerken

Hier staan deze leveranciers bekend

om:

Voordelen voor mij om met deze

leveranciers samen te werken:

Voordelen voor de leveranciers om

met mij samen te werken:



PLANNING

MODULE 4 •  LES 1

6 - 8 weken van tevoren 3 - 4 weken van tevoren

Begin met voorbereiden

Hoe ziet de locatie eruit?

Doe inspiratie op

Werk het thema uit

Vind de juiste leveranciers

Bestel extra producten

Beschikbaarheid leveranciers

Proefopstelling

Probeer verschillende

settings uit

2 weken van tevoren

Controleer of je alles hebt

Informeer alle leveranciers

Bezorgen of ophalen?

Geef wijzigingen door

Houd je klant op de hoogte

1 week van tevoren

Dubbel-check

Maak een draaiboek

Plan tijd in voor foto’s

Deel je spullen in

1 dag van tevoren

Bereid zoveel mogelijk voor

Werk met een checklist

Kleine benodigdheden

Denk na over de foto’s

Neem tijd voor jezelf

Op de dag zelf

Vind je contactpersoon

Begin met wat het meeste

tijd kost

Maak verschillende foto’s

Vraag om feedback

Afbouwen

VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER PAGE 18



NOTITIES

Vooraf

De voorbereiding begint al weken voordat het feest plaatsvindt. Zo

ver hoef je niet terug te gaan, maar je kunt de drie dagen vóór de

opdracht al opnemen in het draaiboek. Denk bijvoorbeeld aan

bestellingen ophalen bij leveranciers, een dag van tevoren de locatie

opbouwen en dat soort zaken.

1

Tijdens

Noteer alle taken die tijdens het opbouwen moeten gebeuren. Denk

bijvoorbeeld aan de tafels dekken, ballonbogen maken en de

catering opzetten. Deze taken schrijf je toe aan degene die hier

verantwoordelijk is, dus de leveranciers zelf of jij.

2

Achteraf

Dit zijn alle taken die na afloop gedaan moeten worden. Noteer

welke leverancier wat komt ophalen en hoe laat. Als er nog spullen

geretourneerd moeten worden, noteer dan wie dit doet en wanneer.

3

WAT STAAT ER IN EEN DRAAIBOEK?

MODULE 1  ·  WEEK 3
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OPDRACHT:  STEL JOUW EIGEN DRAAIBOEK OP

Algemene informatie

- Soort feest

- Naam van de jarige

- Naam contactpersoon

- Thema van het feest

- Contactgegevens leveranciers

- Overige algemene informatie

Programma

- Overzicht van opbouw tot afbouw

- Tijdstip

- Wat moet er gebeuren?

- Door wie?

- Benodigdheden

Checklist

- Benodigdheden 

- Lijst van benodigdheden per onderdeel

HOE STEL JE  EEN DRAAIBOEK OP?

Controleren

-  Staat alles op z'n plek?

- Plan tijd in om alles na te lopen

VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER PAGE 20

MODULE 1  ·  WEEK 3



Je hebt foto's van je werk, zelfs als je nog geen klanten hebt gehad.

Je kunt samenwerken met andere leveranciers

Je ervaart hoe het is om een opdracht uit te voeren 

Het geeft nieuwe inzichten

VOORDELEN VAN EEN STYLED SHOOT

STYLED SHOOT

MODULE 1  •  WEEK 3
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Voor deze diensten wil ik een styled

shoot organiseren:

Welke producten heb ik nodig? Doe

ik alles zelf of werk ik samen met

leveranciers?



Party bedrijf starten met weinig budget
Ontdek wat je gratis regelt, waar je geld
mee bespaart en waar je het beste in kunt
investeren.

VIDEO

HANDIGE BLOGS EN VIDEO'S

10 vragen aan je taartenbakker
Voorkom teleurstellingen en stel de juiste
vragen aan jouw taartenbakker voor de
perfecte taart.

BLOG

Party organiseren? Dit is wat het kost.
Hoeveel je uitgeeft aan een party hangt af
van de wensen die je klant heeft. Dit is waar
je aan moet denken.

BLOG

Waar je op moet letten bij een locatie
Wil je weten hoe je de perfecte locatie voor
een feest kiest? Je leest het in mijn blog.

BLOG

https://www.instagram.com/tv/ByhcxLdIn9I/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/10-vragen-aan-jouw-taartenbakker-voor-de-perfecte-taart/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/partybudget/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/waar-je-altijd-op-moet-letten-voordat-je-een-locatie-boekt-gratis-checklist/


De High-Tea for Party Queens was voor mij een groot succes! De
styling was prachtig, het was een leuke locatie en het is daarnaast
ook heel nuttig. Je kunt verschillende party planners en leveranciers
leren kennen terwijl je geniet van de heerlijke high tea. Je gaat
naar huis met veel nieuwe contacten, kennis en een gevulde buik
van het heerlijke eten!

-  JESSIE ,  YES FOR YOUR EVENTS

MEER INFO

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/high-tea-for-party-queens/


KLANTPROCES

WEEK 4

WAT GA JE LEREN?

Hoe het klantproces in elkaar zit

Samenwerken met leveranciers

Een budget opstellen



1 2 3 4

Aanvraag

De aanvraag

komt binnen.

Communiceer

altijd via de mail.

Budget

Maak een budget

zodat je weet wat

je gaat rekenen

voor de opdracht.

Offerte

Stuur een offerte

op basis van hun

wensen. 

Locatie

Zorg voor een

afspraak op

locatie met de

klant.

HET KLANTPROCES

MODULE 1  ·  WEEK 4
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5 6 7 8

Afspraken

Neem contact op

met de klant en

neem de

gemaakte

afspraken met

elkaar door.

Aanbetaling

Verstuur de eerste

factuur voor de

aanbetaling. Dan

kun je starten met

voorbereidingen

voor het feest.

Restant

Verstuur de

laatste factuur

ruim van tevoren.

Daarmee tref je

de laatste

voorbereidingen.

Party

Start met de

voorbereidingen

voor de opdracht.

Gebruik

bijvoorbeeld de

Party Queen Kit.



EVALUATIE  &
LIVE SESSIE

MODULE 1

WAT GA JE DOEN?

Eén keer per maand komen we online bij elkaar om

ervaringen te delen en vragen te stellen. 

Je kunt zelf toetsen hoeveel je geleerd hebt.



WAT HEB JE  GELEERD?

MODULE 1  ·  WEEK 4
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Ik kan in het kort aan een vreemde
vertellen wat voor bedrijf ik heb. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet wat party planning wel en niet
inhoudt

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet welke diensten bij mijn bedrijf
passen.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet hoe het klantproces werkt 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

01 Ik weet waar mijn passie ligt. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

W A T  J O U W  S C O R E  B E T E K E N T

Vertrouw op jezelf. Een eigen party bedrijf starten is best veel werk. Als je
hoofd vol zit, stuur gerust een berichtje. Samen komen we er wel!5  T O  2 0

Yes, de eerste stappen zijn gezet! Vind je het lastig om je passie te
vinden, een niche te kiezen of een bedrijfsnaam te bedenken? Ik help je
graag.

2 1  T O  3 5

You got this, party queen! Je bent lekker bezig. Fijn dat je een steeds
beter beeld krijgt van jouw party bedrijf. Keep up the good work.3 6  T O  5 0

02
03
04
05

TOTAAL:



WEEK 1 :  PARTY PLANNER WORDEN

VRAGEN LIVE SESSIE

MODULE 1

VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER PAGE 28

WEEK 2:  PARTY PLANNING

WEEK 3:  PARTY ORGANISEREN

WEEK 4:  KLANTPROCES



PROJECT
MANAGEMENT

WEEK 5

WAT GA JE LEREN?

Efficiënt plannen en organiseren

Met welke tools je het overzicht bewaart

Communiceren met klanten



01. Trello

Trello is een handige planningstool waar je verschillende borden kunt

aanmaken. Stel een deadline in, voeg bijlagen toe en word via de app

herinnerd aan de deadline. Maak hier jouw eigen gratis account aan.

NOTITIES

02. Planoly

Met Planoly plan ik elke maand gratis mijn Instagram en Stories in. Ik

bedenk in 2 uur per maand alle posts die ik wil plaatsen. Scheelt echt

super veel tijd. Bij het gratis pakket zitten in totaal 30 posts inbegrepen.

03. Moneybird

We houden van parties, niet van cijfers ;) Toch is mijn boekhouding tip top

in orde. Bonnetjes zijn makkelijk te uploaden via de app en offertes zijn zo

gemaakt. Omdat alle financiën worden bijgehouden, is mijn btw-aangifte

binnen 10 minuten gedaan. Whoop whoop!

04. Canva

Ontwerp alles wat je maar wilt en helemaal gratis. Al mijn Insta stories en

post zijn in Canva ontworpen. Zelfs dit werkboek! Je maakt hier een gratis

account aan.

05. Unfold

Hiermee maak je ook mooie Instagram stories met handige templates

(voor foto en video). Deze app werkt prima op je telefoon.

GRATIS APPS

MODULE 2 ·  WEEK 5
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https://trello.com/b/jVWjyRu3
https://www.planoly.com/referral/partyplanningacademy
https://www.moneybird.nl/?referrer=d856b03612
http://www.canva.com/
http://www.unfold.com/


DE IDEALE
KLANT

WEEK 6

WAT GA JE LEREN?

Wie jouw doelgroep is.

Je gaat jouw ideale klant omschrijven.

Wat jij als bedrijf te bieden hebt.

Hoe je nieuwe klanten krijgt.



01. Met wat voor klant breng je graag tijd door?

Als je elke ochtend koffie zou moeten drinken met dezelfde klant, hoe ziet die

persoon er dan uit en wat voor karakter heeft diegene?

05. Waar kan jij jouw ideale klant bij helpen? Welke oplossing heb jij voor

hun probleem? Oplossing: ik kan mijn ideale klant helpen door alle organisatie

voor de verjaardag uit handen te nemen. 

02. Beschrijf de demografische eigenschappen van je ideale klant. 

Waar wonen ze, hoe oud zijn ze (bijv. 21 - 40 jaar), wat is hun afkomst, vrouw of man,

in welke sector werken ze, hoe is hun financiële situatie?  Hebben ze kinderen?

03. Waar houdt jouw ideale klant van?

Waar houden ze van? Wat doen ze in het weekend? Wat vinden zij belangrijk in het

leven? Gaan ze voor een scherpe prijs of voor kwaliteit? Zitten ze veel op social

media? Volgen ze de laatste trends?

04. Tegen welk probleem loopt jouw ideale klant aan?

Probleem: geen tijd om een verjaardag te organiseren, geen inspiratie.

DE IDEALE KLANT

MODULE 2 •  WEEK 6
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NICHE

WEEK 7

WAT GA JE LEREN?

Wat een niche is en waarom je het nodig hebt

Jezelf onderscheiden in de party planning sector

Hoe je een niche kiest voor je bedrijf



01. Waar kan je 30 minuten lang over praten zonder voorbereiding?
Bijv: decoreren, kinderfeestjes, entertainment, bedankjes, sweets etc.

05. Welke diensten zijn het meest populair in jouw omgeving?

02. Als je maar één dienst mocht kiezen voor je bedrijf, wat zou dat
dan zijn?

03. Maak een top 3 van diensten die je het liefste aanbiedt en waar
je gelukkig van wordt.

1.
2.
3.

04. Waar wil je bekend om staan of de beste in zijn?

MIJN SPECIALITEIT

MODULE 2 •  WEEK 7
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De cursus  'Get Your Money, Honey' is een echte eye opener.
geweest Het heeft mij zeker geholpen om mijn waarde als party
stylist te herkennen en ook uit te drukken in een prijs. Goeie uitleg
en super handige documenten om te gebruiken, voor nu en altijd.
Een echte aanrader voor mijn overige collega’s die nog twijfelen
over wat ze waard zijn.

-  JUVIENNE,  NVMY PARTY STYL IST

MEER INFO

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/get-your-money-honey/
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Schrijf van elke dienst op wat de voordelen zijn

voor de klant. Denk aan: tijdbesparing, geen

stress etc.
Mensen kopen graag

van mensen. Klanten

willen zich

herkennen in jouw

persoonlijke verhaal,.

Dit creert een

vertrouwensband.

Schrijf een pitch en

vertel iets

persoonlijks

waardoor je een

party bedrijf bent

gestart.

TIP

NOTITIES

HOE IK KLANTEN HELP

MODULE 2 •  WEEK 7

Welke diensten bied je aan en voor wie zijn ze

bedoeld? Wat past het beste bij welke klant?



3x jezelf niet meer vergelijken
Stop met jezelf vergelijken met andere
party queens en kijk naar wat jij te bieden
hebt.

VIDEO

HANDIGE BLOGS EN VIDEO'S

5x netwerken voor party planners
Netwerken is belangrijk om andere
leveranciers te ontmoeten uit de party
planning sector. 

BLOG

Is er interesse in jouw party diensten?
Zorg dat je vooraf weet of klanten interesse
hebben in jouw party diensten.

BLOG

Wat ik heb geleerd van mijn eerste
opdracht
Ik deel mijn ervaring en 5 tips om je party
goals te bereiken.

VIDEO

Start een samenwerking
Ben je net jouw eigen party bedrijf gestart?
Start dan absoluut een samenwerking met
collega’s uit je netwerk.

BLOG

5 financiële fouten die ik heb gemaakt
Ik deel 5 financiële fouten die ik heb
gemaakt en hoe jij ze voorkomt.

VIDEO

https://www.instagram.com/tv/CEQybcJjJEe/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/5-netwerktips-voor-party-planners/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/hoe-weet-je-of-er-interesse-is-in-jouw-party-diensten/
https://www.instagram.com/tv/CE3m-sHgm14/
https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/start-een-samenwerking-en-krijg-meer-klanten-in-minder-tijd/
https://www.instagram.com/tv/CGsCfKCpD1k/


ONLINE
ZICHTBAARHEID

WEEK 8

WAT GA JE LEREN?

Welk social media kanaal het beste bij je past

Hoe je interessant wordt voor volgers

Waar je aan moet denken bij een website



Durf jezelf te laten zien op

social media. 

Creer interactie met je volgers.

Plan je berichten in.

TIPS
NOTITIES

MASTERCLASS THALIA
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Ga live tijdens de opbouw van een opdracht of wanneer je aan het

shoppen bent voor een feest

Plaats een poll op Instagram stories en ontdek wat jouw volgers leuk

MAAK JEZELF ZICHTBAAR OP SOCIAL MEDIA

ZICHTBAAR OP SOCIAL MEDIA

MODULE 2 •  WEEK 8
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Leuke onderwerpen en tips die ik kan

delen op social media:

Deze weetjes kan ik delen over

mijzelf:

Ga l i ve  t i jdens  de opbouw van een opdracht  of  wanneer  je  aan
het  shoppen bent  voor  een feest
P laats  een pol l  op Ins tagram stor ies  en ontdek wat  jouw vo lgers
leuk  v inden
Gebru ik  de v raagst icker  om hun mening te  horen

MAKKELIJK EEN WEBSITE MAKEN

www.wix .com
www. j imdo.com
www.squarespace.com
www.weebly .com
www. jouwweb.n l

http://www.wix.com/
http://www.jimdo.com/
http://www.squarespace.com/
http://www.weebly.com/
http://www.jouwweb.nl/


2

Inspirerende
quote

1

Introduceer
jezelf

4

Jouw favoriete
product

3

Klant
recensie

5

Waarom je
gestart bent

7

Stel een vraag
aan je volgers

6

Foto van een
opdracht

9

Foto van je
werkplek

8

Achter de
schermen

10

Wie inspireert
jou?

12

Tag iemand
uit de business

11

Deel een actie
of aanbieding

14

Jouw favoriete
thema's

13

Deel een leuk
nieuwtje

15

Deel een
handige tip

17

Bedank je
volgers

16

 2 waarheden,
1 leugen

19

Jouw favoriete
opdracht

18

Foto van jou
aan het werk

20

Stel een vraag
aan je volgers

22

Een merk dat
je gebruikt

21

Deel een poll
in je stories

24

Vertel wat je
vandaag doet

23

3 weetjes over
jou

25

Foto van een
blije klant

27

Beantwoord
een vraag

26

Deel een
recensie

29

Before and
after

28

Deel een
handige tip

30

Jouw favoriete
quote

30 DAGEN SOCIAL MEDIA PLANNER
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EVALUATIE  &

LIVE SESSIE

WAT GA JE DOEN?

Eind van de maand komen we online bij elkaar om

ervaringen te delen en vragen te stellen. 

Je kunt zelf toetsen hoeveel je geleerd hebt.

MODULE 2



WAT HEB JE  GELEERD?

MODULE 2
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Ik weet welke niche bij mijn bedrijf past 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet hoe ik efficiënt en overzichtelijk
kan werken

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet hoe ik mijn diensten goed kan
afstemmen op mijn doelgroep

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet welk social media kanaal bij mijn
bedrijf past.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

01 Ik heb een goed beeld van mijn ideale
klant.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

W A T  J O U W  S C O R E  B E T E K E N T

Je bent goed op weg! Het heeft even nodig om te weten wie jouw ideale
klant is en hoe je sales inzet voor je bedrijf. Ik ben er om je te helpen :)5  T O  2 0

Yay, lekker bezig! Nu je weet voor wie je mooie feestjes wilt organiseren,
wordt het makkelijker om je social media in te richten. Ga zo door.2 1  T O  3 5

All hail the party queen! Jouw party bedrijf krijgt steeds meer vorm, yay!
Blijf geloven in je eigen talenten en breng het enthousiasme over.3 6  T O  5 0

02
03
04
05

TOTAAL:



WEEK 5:  PROJECTMANAGEMENT

LIVE SESSIE
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WEEK 6:  DE IDEALE KLANT

WEEK 7:  NICHE

WEEK 8:  ONLINE ZICHTBAARHEID



BRANDING

WEEK 9

WAT GA JE LEREN?

Hoe je een merk maakt van jouw bedrijf

Wat jouw kernwaarden zijn

Een goede bedrijfsnaam bedenken



Wat wil je uitstralen als bedrijf?

Wat wil je dat anderen over

jouw bedrijf zeggen?

TIPS
NOTITIES

MASTERCLASS HELLEN TECLE
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Aandacht     

Uitdaging

Gelijkwaardigheid               

Uitmuntendheid

Authenticiteit                       

Geloof

Veelzijdigheid                      

Gemak

Bekwaamheid                     

Openheid

Originaliteit              

Betrokkenheid

Vernieuwing                         

Passie

Vertrouwen                          

Humor

Collegialiteit                         

Inlevingsvermogen

Plezier  

Optimisme                                                       

Respect                                

Resultaat

Vrijheid                                 

Deskundigheid

Waardering

Communicatie

Innovatief                            

Creativiteit

Verbinding 

Samenwerken                                 

                  

Kwaliteit                               

Efficiëntie

Zorgvuldigheid

Enthousiasme

Mogelijkheden                  

Tevredenheid

Flexibiliteit

Klantgerichtheid

Klantvriendelijkheid

WELKE KERNWAARDEN PASSEN BIJ  JOUW BEDRIJF?  

KERNWAARDEN
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MAAK EEN TOP 5 VOOR JEZELF.  HOUD DEZE KERNWAARDEN IN GEDACHTE
BIJ  ALLES WAT JE ALS BEDRIJF  DOET.



BEDRIJFSNAAM BEDENKEN
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1. Noteer woorden en ideeën die bij je opkomen in de cirkels rondom het middelpunt.

Teken er extra cirkels bij als dat nodig is.

2. Zoek de synoniemen op

Bijna elk woord heeft een synoniem, maar ze kunnen positief of negatief overkomen.

Ontdek de verschillende woordkeuzes en kijk welke beter bij je bedrijf past. 

3. Beperk je lijst met 2 - 3 keuzes

Streep woorden weg en behoud de combinaties waar je het meest enthousiast over

bent.

4. Is het makkelijk uit te spreken en te spellen?

Je klanten moeten je naam kunnen uitspreken én kunnen spellen wanneer ze je

Googlen (of aanbevelen bij een ander).

5. Is het beschrijvend genoeg?

Als je bedrijfsnaam niet voldoende beschrijft wat je doet, denk er dan aan om een

extra tekst toe te voegen.

6. Is de naam  beschikbaar?

Check bij  de KvK of deze naam al is geregistreerd. Check daarna of de domeinnaam

nog beschikbaar is. Check dit altijd van tevoren, bijvoorbeeld op

www.transip.nl/domeinnaam

7. Test jouw bedrijfsnaam

Vraag tenminste 10 mensen uit je doelgroep om feedback op jouw bedrijfsnaam. Wat

zeggen ze?

NOTITIES



BEDRIJFSNAAM BEDENKEN
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NOTITIES



NOTITIES

Online

Promoten via social media is een goede manier om de juiste mensen

te bereiken. Gebruik deze functie als je een aanbieding hebt of meer

klanten wilt aantrekken voor een specifieke dienst.

1

Reclamemateriaal

Denk aan visitekaartjes, stickers, flyers, bedankjes en

autobestickering. Hiermee trek je snel de aandacht.

2

Beurzen

Voor party planners en party stylisten zijn er tot nu toe geen beurzen.

Ben je ook actief in de trouwsector, dan kun je overwegen om op

trouwbeurzen te staan. Of je kunt de stands van andere bedrijven

aankleden en hier reclame mee maken.

3

..............................................4

..............................................5

RECLAMEMATERIAAL
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Dit is hoe ik iedereen in mijn omgeving laat weten dat ik een eigen

bedrijf ben gestart:1

Een leuke winactie om te organiseren is:
2

Dit ga ik doen om mijn netwerk uit te breiden:
3

Deze ideeën heb ik voor een launch party:4

Dit ga ik aanschaffen om reclame te maken:5

MANIEREN OM TE PROMOTEN
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SALES

WEEK 10

WAT GA JE LEREN?

Wat je nodig hebt om jouw diensten interessant te

maken voor toekomstige klanten

Een succesvol klantgesprek voeren

Hoe je zorgt dat klanten terug blijven komen 



Be yourself; everyobody else is

already taken.

Durf je eigen stijl te volgen

Zeg 'nee' tegen klanten die niet

bij je passen.

TIPS
NOTITIES

MASTERCLASS RACHIDA
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01. Stap 1: Wat maakt jouw party bedrijf anders dan die van jouw

concurrenten? Denk aan producten, kwaliteit etc.

05. Welke reactie verwacht je van een klant na afloop van een opdracht? Als je

hier altijd naar streeft, blijft de kwaliteit van je werk hoog.

02. Waar kunnen klanten op rekenen als ze bij jou boeken?

Bijv: taart van een specifieke leverancier, heldere communicatie, goede

klantenservice etc.

03. Welk gevoel wil je dat de klant krijgt als ze jou inhuren?

Tip: als je de antwoorden op deze vragen niet weet, vraag het aan iemand die

jou kent of eerder heeft geboekt.

04. Wat gebeurt er als de klant jou niet inhuurt?

Bijvoorbeeld: de klant krijgt stress, weet niet waar ze producten moeten kopen,

de klant kan niet genieten van hun eigen feest etc.

MIJN WAARDEVOORSTEL
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Nog steeds blij dat ik deze cursus heb gevolgd en daarna
door ben gegaan met mezelf ontwikkelen. Door de Sales
Training for Party Queens  accepteren klanten sneller mijn
aanbod. Er valt nog zoveel te leren in deze sector. Fabienne
blijft in contact en helpt je om het beste uit jezelf te halen. Ik
ben er nog niet, maar sta voor stap kom ik er wel! Dit is echt
de beste investering die ik ooit heb gedaan.

- Xaviera, Party Styling by Xaviera

MEER INFO

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/sales-training/


Er wordt vaak gedacht dat je veel nieuwe klanten nodig hebt om je party

bedrijf draaiende te houden. Dat is niet waar. Eigenlijk heb je 100 klanten

nodig die altijd bij e terug komen. Als je weet hoe je hen tevreden houdt en

hun #1 keus blijft, zit je goed!

JE  HEBT MAAR EEN AANTAL VASTE KLANTEN NODIG

KLANTEN BEHOUDEN
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Wat ik kan doen om extra aandacht

te geven aan klanten:

Deze middelen/informatie heb ik

ervoor nodig:



3-STAPPENPLAN
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Praat vol zelfvertrouwen en
enthousiasme over jouw bedrijf. Laat een
goede eerste indruk achter bij de klant.
Het doel van dit eerste contact is
informatie verzamelen. Stel zoveel
mogelijk vragen om te achterhalen hoe je
hen kunt helpen. Plan een tweede
contactmoment in om de interesse van je
klant vast te houden (bijv: afspraak op
locatie, locatie bekijken etc.). De checklist
vind je verderop.

V E R K O O P  J E Z E L F

0 1

Je eigen netwerk
Social Media
Feestlocaties
Leveranciers

Er zijn 4 manieren om nieuwe klanten te
vinden voor jouw party bedrijf.

1.
2.
3.
4.

K L A N T E N  V I N D E N

Luister naar wat de klant écht wilt, zodat
je weet hoe hun perfecte dag eruit ziet.
De beste manier is om op de locatie af te
spreken, zodat je de klant kan meenemen
in de beleving. Sluit het gesprek af door
aan te geven dat je een vrijblijvende
offerte opstelt op basis van alle wensen
die besproken zijn. Noem nog geen prijs!

B E H O E F T E N  V A N  E E N  K L A N T

0 2

Een scherp aanbod

Het is tijd om de klant binnen te halen. Je hebt
de offerte verstuurd en staat op het punt om
ze weer te ontmoeten op de feestlocatie. Daar
ga je de offerte met hen bespreken. Sluit de
deal op twee manieren:
1.

Vraagt de klant om korting of twijfelen ze
over de prijs? Verras ze met een scherp
aanbod. Als ze vragen: ‘kunnen we de btw als
korting krijgen? Jouw antwoord: "Dat zou ik
heel graag willen, maar ik werk zelf met
leveranciers waarbij ik de btw ook moet
afdragen. Wat ik wel kan doen, is jullie een
mooie 10% korting geven over het gehele
bedrag. Maar als ik dat voor jullie doe zijn
jullie dan bereid om de offerte vandaag te
tekenen?"

2. Sluit de deal met een vraag
Stel een vraag om tot een akkoord te komen.
Bijvoorbeeld: "Wat mij betreft hebben we
alles besproken en kan de offerte
ondertekend worden. Is er nog iets wat ik
voor je kan doen of toevoegen aan de
offerte?"

S E A L  T H E  P A R T Y  D E A L

0 3

Noteer alle punten uit het gesprek met
je klant in een notitieboekje. Stuur zo
snel mogelijk een bevestiging met de
punten die jullie hebben besproken.

P R O  T I P
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KLANTGESPREK CHECKLIST

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 1 .  O M  W I E  G A A T  H E T ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 5 .  I S  E R  E E N  T H E M A  O F  K L E U R ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 2 .  S O O R T  G E L E G E N H E I D

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 3 .  W A T  I S  D E  D A T U M ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 4 .  W A A R  V I N D T  H E T  P L A A T S ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 6 .  H E B B E N  Z E  E E N  B U D G E T ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

1 0 .  W A T  W I L L E N  Z E  A B S O L U U T  N I E T ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 7 .  V O O R  H O E V E E L  P E R S O N E N ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 8 .  W A T  Z I J N  H U N  W E N S E N ?

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

0 9 .  E X T R A  D I E N S T E N  B E N O D I G D ?
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KLANTGESPREK OP LOCATIE

LUISTER EN HERFORMULEER WAT
DE KLANT WIL

1

MAAK DE KLANT ENTHOUSIAST EN
NOEM EXTRA DIENSTEN

3

NEEM TWIJFELS WEG OF BIED EEN
ALTERNATIEF

5

CREËER EEN BAND MET JE KLANT
EN WEK VERTROUWEN

7

CONTACTEER DE KLANT NA EEN
WEEK OVER DE OFFERTE

9

NEEM DE KLANT MEE IN DE
BELEVING

2

DENK ALS EXPERT MEE OVER DE
MOGELIJKHEDEN

4

COMBINEER HUN STIJL MET JOUW
PARTY STIJL

6

OFFERTE OPSTELLEN OP BASIS
VAN HUN WENSEN

8

BESPREEK DE OFFERTE OP DE
LOCATIE

10



ZAKELIJKE

DOCUMENTEN

WEEK 1 1

WAT GA JE LEREN?

Waarom algemene voorwaarden onmisbaar zijn

Welke afspraken je vastlegt

Gratis apps die je leven makkelijker maken

Welke verzekeringen belangrijk zijn



ALGEMENE VOORWAARDEN
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Algemene voorwaarden is een document waarin de wederzijdse rechten en

verplichtingen van de koper en de verkoper staan. Denk bijvoorbeeld aan de

betaaltermijn, hoe je met annuleringen omgaat, de levertijd en wat jij moet doen

als er iets misgaat.

De algemene voorwaarden stuur je altijd met de offerte mee of je plaatst ze op

je website. Klanten horen jouw algemene voorwaarden te ontvangen voordat

jullie een deal sluiten.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke klant, ongeacht de opdracht

die je voor hen uitvoert. In de voorwaarden staan dus geen details en afspraken

over de opdracht. Die leg je vast in een contract.

Laat jouw algemene voorwaarden altijd opstellen door een jurist en kopieer het

nooit van een ander. Je weet niet of hun voorwaarden van toepassing zijn op

jouw bedrijf.

NOTITIES



AFSPRAKEN VASTLEGGEN
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Diensten

Betaaltermijnen

Verantwoordelijkheden

Auteursrecht

Beëindigingsclausule

Voor welke dienst huurt de klant jou in? Dat kan zaaldecoratie zijn, een sweet table

of de organisatie van het gehele feest. Dit is belangrijk om vast te leggen, want de

klant kan iets heel anders verstaan onder party styling of party planning dan jij.

Voor welk bedrag lever je jouw diensten? Leg vast welk bedrag de klant moet

betalen en wanneer. Is er een aanbetaling of dient het bedrag in één keer voldaan

te worden? Wanneer zijn de betaalmomenten?

Wat is jouw verantwoordelijkheid en welke verantwoordelijkheid heeft de klant? Leg

mondelinge afspraken vast.

Je mag niet zomaar foto’s gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Als er

een fotograaf is ingehuurd en jij wilt die foto’s gebruiken, vraag netjes om

toestemming. Andersom mag jij bepalen wie jouw foto’s wel en niet mag gebruiken.

Wat als je al voorbereidingen hebt getroffen en de klant besluit om geen feest te

geven? Dan wil je niet met alle gemaakte kosten blijven zitten. In dit onderdeel leg je

vast onder welke voorwaarden de opdracht beëindigd mag worden en wat de

financiële afspraken zijn.

NOTITIES

BEKIJK DE
CONTRACTBUNDEL

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/contractbundel/


VERZEKERINGEN
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Aansprakelijkheidsverzekering: je bent verzekerd tegen de gevolgen van

schade door je medewerkers of je producten. Als party planner kom je op

verschillende locaties en misschien ook bij mensen thuis. Als je per ongeluk een

dure vaas omgooit, wil je dit echt niet uit je eigen zak betalen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering is net iets anders

die die hierboven. Deze is specifiek gericht op jouw beroep. Als je advies geeft

wat uiteindelijk schadelijk is voor de klant, dan ben je verzekerd vanuit je beroep.

Rechtsbijstandverzekering: je krijgt juridische hulp op zakelijk gebied. Stel dat

je geen contract hebt of in een lastige situatie terecht komt met een klant die

niet wilt betalen, is juridische bijstand je allerbeste vriend.

Inboedelverzekering: Dit is materiaal waar je dagelijks mee werkt, dus als er

brand uitbreekt in je opslag wil je natuurlijk dat je weer snel nieuwe spullen kunt

kopen.

Er zijn nog heel veel andere verzekeringen die misschien van toepassing zijn op jouw

situatie, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Check ze op een algemene

verzekeringssite of op de website van de KvK en laat je goed informeren.

NOTITIES



PARTY TIME!

WEEK 12



CADEAUTJE VAN
MIJ  AAN JOU

Bedankt dat ik jou mocht helpen met het

starten van jouw eigen party bedrijf. Laat

een recensie achter en ontvang 10% korting

op jouw volgende aankoop.

RECENSIE
SCHRIJVEN

WWW.EERSTEHULPBIJPARTYPLANNING.NL

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/van-passie-naar-party-planner-termijnen/


LIVE SESSIE

WAT GA JE DOEN?

Elke maanden komen we online bij elkaar om

ervaringen te delen en vragen te stellen. 

Je kunt zelf testen hoeveel je geleerd hebt.

Je gaat aan de slag met handige

bonusdocumenten voor de komende periode.



WAT HEB JE  GELEERD?
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Ik weet welke marketingmaterialen ik
nodig heb om aandacht te trekken.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet hoe ik klanten vind, krijg en
behoud.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik kan zelfstandig offertes en facturen
opstellen.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet welke zaken ik geregeld moet
hebben voor mijn party bedrijf.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

01 Ik weet hoe ik mijn bedrijf kan promoten. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

W A T  J O U W  S C O R E  B E T E K E N T

Nog  even en je bent er! Maak een lijst van taken voor de komende tijd. Zo
heb je grip en gaat het een stuk makkelijker! I'm here to help ;)5  T O  2 0

Wow, je bent bijna ready! Ga lekker aan de slag met het promoten van
jouw toekomstige party bedrijf binnen jouw eigen netwerk. You got this!2 1  T O  3 5

Tijd voor een feestje! Je bent klaar om aan de slag te gaan met jouw party
bedrijf. Gebruik de 3-maanden planning zodat je gefocust blijft.3 6  T O  5 0

02
03
04
05

TOTAAL:



WEEK 9:  BRANDING

LIVE SESSIE

MODULE 3 ·  WEEK 12
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WEEK 10:  SALES

WEEK 1 1 :  ZAKELIJKE DOCUMENTEN

WEEK 12:  LET 'S  PARTY +  BONUSDOCUMENTEN



WORD

AMBASSADEUR

WORD

AMBASSADEUR

75

We hebben meer dan

15%

Je verdient

cursisten commissie (ex. btw)

10+

Je krijgt

foto's en teksten

Ben jij onze nummer één fan? Spread the love! Word
ambassadeur van Eerste Hulp bij Party Planning en verdien

15% commissie met het verkopen van onze cursus.

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/partner/


03. Wat kun je deze week al doen om dichterbij je doelen te komen?

02. Schrijf 3 doelen op voor de komende 3 maanden

01. Wat is de belangrijkste les die in de opleiding hebt geleerd?

DOELEN STELLEN
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Hier ben ik nu

n u
Hier wil ik zijn

s t r a k s
Hier was ik

t o e n



 

DAG 1

MIJN PLANNING VOOR DE KOMENDE WEEK

BONUS
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DAG 2

 

DAG 3

 

DAG 4

 

DAY 5

 

DAG 6

 

DAG 7



VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER |  EERSTE HULP BIJ  PARTY PLANNING

BRAINSTORMEN



PRIORITEIT DEADLINETAKEN

VAN PASSIE  NAAR PARTY PLANNER  |   EERSTE HULP BIJ  PARTY PLANNING

TO-DO LIST



De deuren van de Party Queen Club gaan
binnenkort open. Hier vind je alles wat je nodig
hebt om je verder te ontwikkelen in de sector.

Volg masterclasses van andere party queens en
meer. Wil je op de hoogte blijven?

JA,  BRENG MIJ  NAAR DE
PARTY QUEEN CLUB!

KLAAR VOOR DE
VOLGENDE STAP?

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/wachtlijst-membership/

