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CREATE WITH SENSE
ORGANISATIE & MANAGEMENT

OVER SENSE
Sense creëert en verbindt. Wij doen dat met veel passie, betrokkenheid en creativiteit. Ons bedrijf heeft twee
hoofdactiviteiten: Organiseren en Management.
Voor veel opdrachtgevers verzorgden wij congressen, symposia en evenementen. Daarnaast ontwikkelen wij
eigen initiatieven zoals de SportFair, het Ideeëntheater en diverse symposia.
Onze management-activiteiten omvatten omgevingsmanagement, project- en programmamanagament.
Voor beide activiteiten hebben wij veel ervaring en kennis van zaken. Wij denken mee en adviseren.
Congressen zijn geslaagd als mensen enthousiast, geïnspireerd en verbonden zijn. En voor projecten geldt
hetzelfde. Mensen verbinden en enthousiast maken om zo een geslaagd resultaat te halen. Een resultaat dat
beantwoordt aan de beoogde doelstellingen en voorwaarden zoals tijdsplanning, kwaliteit en ﬁnanciën.
Wij presenteren ons graag aan u. Wilt u ons uitnodigen voor een kennismakingsgesprek?

ONZE SPECIALISATIES
CONGRESSEN, SYMPOSIA EN EVENEMENTEN
Sense verzorgt de gehele organisatie. Wij hebben daar veel ervaring mee. Wij denken met u mee over creatieve
concepten, de inhoud van het programma en een aantrekkelijke communicatie. Daarmee nemen wij u veel
zorg uit handen. Met Sense als partner kunt u zich concentreren op de inhoud en er gerust op zijn dat de
overige organisatie in goede handen is. Sense ontzorgt, denkt mee en verbindt tot een geslaagd geheel. Dat is
uw en ons belang. Uw doel met een congres, symposium of evenement wordt onze missie.
Sense kan voor u verzorgen: Secretariaat van programmacommissies; Begeleiding inleiders; Meedenken over
inhoudelijk en creatieve opzet; Verzorgen van de gehele communicatie inclusief vormgeving, social media en
website; Deelnemersregistratie; Beursorganisatie; De gehele logistiek.

MANAGEMENT
Sense heeft veel ervaring met omgevings-, project en programma-management. Verbinden, realiseren en
motiveren is wat wij doen. Sense opereert op het snijvlak tussen uitvoering, management en bestuur. Sense kan
projectteams motiveren en begeleiden naar realistische, gewenste en gedragen resultaten. Sense brengt als
omgevingsmanager belangen bij elkaar en regisseert processen en projecten naar voor ieder aanvaardbare
resultaten.
Sense kan voor u verzorgen: Projectmanagement; Omgevingsmanagement; Programmamanagement;
Procesbegeleiding; Stimuleren en coachen projectteams; Communicatie en draagvlakvergroting;
Workshop-organisatie.

SENSE PRODUCTEN
Sense creëert zelf ook producten en diensten. Wij staan bol van ideeën, zoals:
SPORTFAIR
Sense is gestart met de organisatie van SportFairs. Samen met Bovelander & Bovelander is de Stichting
SportFair opgericht. De SportFair verbindt sport met inwoners, sportverenigingen met elkaar en sport met
maatschappelijke en particulier ontwikkelingen. Al meer dan 200 sportverenigingen participeerden op
SportFairs en meer dan 20.000 mensen bezochte al SportFairs. Zie www.sportfair.nl.

PRODUCT VAN SENSE
HET IDEEËNTHEATER | EEN THEATER MET EEN VERHAAL...
Ideeëntheater
Sense heeft het Ideeëntheater ontwikkeld, samen met de beeldend kunstenaar Ben Raaijman. Een bijzonder
multiﬁunctioneel en overal inzetbaar theater. Met veel enthouisasme ontvangen bij gebruikers. Het
Ideeëntheater draagt bij aan een bijzondere sfeer, geslaagde bijeenkomsten en maakt mogelijk wat eerst niet
lukte. Het Ideeëntheater verbindt mensen met verhalen, optredens en debatten. Zie www.ideeentheater.nl.
Dorpsbouwmeester
Sense heeft samen met de stichting Wasteland de stichting Dorpsbouwmeester opgericht. De ambitie is om
met nieuwe ideeën en aandacht voor cultuur en architectuur kleine dorpskernen leefbaar te maken en/of
houden. Nieuwe ontwikkeling in leeglopende dorpskernen stimuleren en mogelijk maken. Verbindingen maken
tussen wensen van bewoners, gemeenten en particuliere ontwikkelmogelijkheden.
Socratische workshops
Sense verzorgt socratische Workshops. Neem de tijd om inzicht te krijgen. Met de socratische methode krijgt u
inzicht in uw eigen handelen en denken en dat van anderen. Dit inzicht verbindt u met uw eigen ambities, met
uw collega's en uw organisatie. Zie meer workshops op www.sensebv.nl.
Dagvoorzitterschap
Sense verzorgt het dagvoorzitterschap op uw bijeenkomst. Wij leiden uw bijeenkomst op de meest passende
wijze. Inspirerend, deskundig en met oog voor verbindingen tussen inleiders, het publiek en u als organisatie.
Als onafhankelijk dagvoorzitter kan Sense veel voor u betekenen.
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