
BEGINNERSCURSUS
PARTY PLANNING



Hey p ar t y  q u e e n

Welkom bij de beginnerscursus! De komende 5 modules staan
helemaal in het teken van jouw eigen party organiseren.  Je leert op
een leuke manier wat je moet weten om party planner te worden.

Je volgt de cursus volledig in je eigen tempo. Een module duurt
gemiddeld 20 minuten. Daarna ga je aan de slag met de
opdrachten. 

Heb je na afloop van de cursus vragen? Boek dan een sessie met
mij. Aan het eind van de cursus ontvang je een certificaat. 

Ik ben super dankbaar dat ik jou mag helpen om jouw eerste échte
feest neer te zetten. Now let's get this party started!

Hier vind je andere party queens om
mee te sparren over party planning.

WORD LID VAN DE
FACEBOOKGROEP

LID WORDEN

Liefs van jouw bff in party planning,

https://instagram.com/partyplanningacademy
https://facebook.com/groups/cursusvpnp
https://pinterest.com/eerstehulpbijpartyplanning
https://facebook.com/groups/eerstehulpbijpartyplanning


PROGRAMMA

4
Het is tijd om een plan te maken voor jouw feest en
voorbereidingen te treffen. Krijg tips hoe je dat doet.

WEEK 4:  PLANNING EN VOORBEREIDING

3
We komen online bij elkaar om jouw party te
bespreken. Al je vragen worden hier beantwoord en er
is een party queen uit de business aanwezig!

WEEK 3:  ONLINE SESSIE

2
Je gaat het concept in je hoofd uitwerken tot een écht
feest voor de praktijkdag. Leer in deze les hoe het werkt.

WEEK 2:  VAN CONCEPT NAAR PARTY

5
We bespreken hoe je te werk gaat tijdens een
opdracht en hoe je recensies verzamelt.

WEEK 5:  THE PARTY & AFTER PARTY

1
Ontdek meer over de wereld van party planning en
welke rol er voor jou is weggelegd.

WEEK 1 :  PARTY PLANNING 101

NAAR DE ONLINE CURSUS

Whoop whoop! Je gaat jouw feest neerzetten op
locatie. We maken er een mooie dag van :)

PRAKTIJKDAG: LET 'S  GET TO WORK!

https://learn.partyplanningacademy.com/
https://learn.partyplanningacademy.com/courses/party-plannen-als-een-pro


PARTY
PLANNING 

101

WEEK 1



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
WEEK 1 :  LES 1
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*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 is
waardevol om te
weten waar je goed
en minder goed in
bent.  

TIP

NOTITIES

MIJN KWALITEITEN
MODULE 1  •  LES 1



Wat heb je allemaal nodig als je
deze diensten zelf verzorgt?

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  •  LES 1
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Deze diensten wil ik zelf
verzorgen tijdens een opdracht:

Voor deze diensten heb ik
leveranciers nodig:

Leveranciers die ik zou kunnen
benaderen:
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PARTIES EN BENODIGDHEDEN
MODULE 1  •  LES 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



"Door deze cursus ben ik weer een stapje verder in mijn party-
proces! Een ontzettend fijne en heldere cursus! Heel veel van
opgestoken. Bedankt Fabienne"

-  ZENZI  -  PRETTY ORGANIZED PARTY PLANNING

MEER INFO

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


01. Wat voor soort party wil je neerzetten tijdens de praktijkdag en
waarom?

05. Maak een moodboard op Pinterest en verzamel je ideeën. Je kunt
mij toevoegen @partyplanningacademy via 'bord delen'.

02. Wat wordt het thema?

03. Voor welke (denkbeeldige) persoon organiseer je dit feest? Waar
houdt diegene van?

04. Wordt het een sweet table/corner, gedekte tafel of iets anders?
De setting is voor 6 personen.

MIJN PARTY
MODULE 1  •  WEEK 2
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VAN CONCEPT
NAAR PARTY

WEEK 2



LEVERANCIERS

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.
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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/


Werk van achter naar voor. Dus
visualiseer eerst het resultaat
met een schets. 
Schrijf daarna alles op wat je
nodig hebt om dat te bereiken. 

TIPS NOTITIES

WERK JOUW PARTY VERDER UIT
MODULE 1  •  LES 2

Werk je party verder uit. Probeer het hele feest voor je te zien en bedenk wat
je allemaal nodig hebt. Je verzorgt de benodigde items zelf. Wij verzorgen
zuilen, tafels en stoelen en natuurlijk de fotograaf voor spetterende foto's!

MAAK EEN SCHETS
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Neem een uur de tijd om uit te
zoeken waar je de spullen kunt
bestellen en schrijf het op.
Kijk welke spullen je zelf al hebt.

TIPS NOTITIES

WELKE SPULLEN HEB JE  NODIG?
MODULE 1  •  LES 3
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Plaats je bestelling alvast bij de leveranciers die je nodig
hebt. Vooral bij taartenbakkers zijn de plekjes snel vervuld.
Communiceer duidelijk over de kleuren en deel inspiratie
als je die hebt.
Ps: heb je een taart nodig? Vraag naar een dummie taart.
Die is nep van binnen en echt van buiten ;)

TIPS

WELKE LEVERANCIERS HEB JE
NODIG?

MODULE 1  •  LES 3

Let  op:  zu i len ,  een ve lvet  backdrop,  een lange wi t te  tafe l  en wi t te
stoe len worden verzorgd door  ons .  Laat  zo sne l  mogel i j k  weten of  je  h ier
gebru ik  van wi l t  maken,  zodat  we de aanta l len  kunnen doorgeven aan de
leveranciers .
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HEB JE  AAN ALLES GEDACHT?

MODULE 1  •  LES 3

Schets gemaakt

Lijst van benodigdheden

Leveranciers benaderd

Bestellingen geplaatst

Producten besteld

PRIORITEIT DEADLINETAKEN

TO-DO LIST

Moodboard gemaakt op Pinterest en gedeeld met @partyplanningacademy

Fabienne mailen wat ik nodig heb (info@eerstehulpbijpartyplanning.nl)
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ONLINE SESSIE
MODULE 3



VRAGEN & AANTEKENINGEN
MODULE 3 •  LES 1
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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
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https://youtu.be/V2m3xoaQ0kI
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/


PLANNING &
VOORBEREIDING

MODULE 4



KLANTEN BEHOUDEN
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
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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 4 ·  LES 2
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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?
MODULE 4 ·  LES 2

Controleren
-  Staat alles op z'n plek?
- Plan tijd in om alles na te lopen
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THE PARTY &
AFTER PARTY

MODULE 5



Wat heb je van de opdracht
geleerd?

EVALUATIE  VAN JE  OPDRACHT
MODULE 5 •  LES 1

Wat ging er goed? Wat kan volgende keer beter?

Wat zou je anders willen
aanpakken?

Hoe heb je de leveranciers
ervaren?

Wat wil je in de toekomst zelf
doen of uitbesteden?
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JOIN OUR COURSE
AFFIL IATE PROGRAM

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/


WAT HEB JE  GELEERD?
MODULE 5 ·  LES 1

Ik kan een thema visualiseren en tot in
de puntjes uitwerken

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik weet in welke volgorde ik mijn party
kan opbouwen

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

ik weet hoe ik een draaiboek opstel en
waar ik op moet letten

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Ik kan zelfstandig een party organiseren
in samenwerking met leveranciers

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

01 Ik weet welke rol ik voor mezelf zie 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 party organiseren kost tijd. De eerste keer is nooit
je beste keer en zeker niet je laatste keer. You will get there!5  T O  2 0

You did it! Je hebt de eerste stappen gezet en de smaak goed te pakken.
Blijf doorgaan en doe zoveel mogelijk ervaring op.2 1  T O  3 5

You got this, party queen! Je bent lekker bezig. Goed dat je alle aspecten
van party planning onder de knie hebt. Tijd voor het echte werk!3 6  T O  5 0

02
03
04
05

TOTAAL:
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Start jouw eigen party bedrijf in 12 weken met
Van Passie naar Party Planner. Doe ervaring op

bij tijdens een meeloopstage bij een professional
en maak van jouw passie een party bedrijf! 

BEKIJK DE STARTDATUM

KLAAR VOOR DE
VOLGENDE STAP?

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


De cursus van Passie naar Party Planner was precies wat ik ervan had
verwacht. Leerzaam en heel waardevol! Vooral het persoonlijk contact
met Fabienne vond ik heel fijn. Onwijs blij met alle tips die ze mij heeft
gegeven. De cursus is makkelijk online te volgen en vooral heel
duidelijk.

Lieve Fabienne, je bent een topper! Je hebt me onwijs goed begeleid.
Dank je wel!

-  XAVIERA,  PARTY STYL ING BY XAVIERA



BRAINSTORMEN



CADEAUTJE VAN
MIJ  AAN JOU

Bedankt dat ik jou mocht helpen met het verder
ontwikkelen van jouw passie voor party planning.
Laat een recensie achter en ontvang 10% korting

op jouw volgende aankoop.

RECENSIE
SCHRIJVEN

WWW.EERSTEHULPBIJPARTYPLANNING.NL

https://eerstehulpbijpartyplanning.nl/product/party-plannen-als-een-pro/

