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OSN Eventcleaners over evenementenschoonmaak
Michel de Poorter startte in augustus
2016 met zijn bedrijf OSN Eventcleaners.
In de zomermaanden is OSN Eventcleaners vooral bij muziek- en foodtruckfestivals of kermislocaties te vinden en
vanaf oktober bestaan de klanten voornamelijk uit beurzen en indoor events.
Op Festivak presenteert De Poorter nieuwe producten.

De komende jaren wil hij doorgroeien naar 150 festivals per jaar en hij is
druk bezig met de ontwikkeling van
nieuwe materialen en technieken. OSN
Eventcleaners hecht veel belang aan
duurzaamheid. De Poorter is bijvoorbeeld bezig met een eigen manier van
compostverwerking op festivals, zodat
voedselresten weer keurig gerecycled
worden. Ook bij de voertuigen is ge-

dacht aan duurzaamheid.
“We hebben onder andere speciale afvalbakken gemaakt die aan het einde
van picknicktafels te bevestigen zijn,
dat is heel praktisch bij foodcourts op
evenementen. Daarnaast zijn mooie,
goed doordachte afvaleilanden een
belangrijke trend in de event cleaning.
Wij werken hard aan een opvallend en
functioneel afvaleiland.”

QC Event Group biedt complete ondersteuning geheel op maat
QC Event Group levert meer dan alleen
crewsupport. De jarenlange ervaring
op verschillende technische producties binnen de evenementenbranche,
in zowel binnen- als buitenland, hebben in 2008 geleid tot het complete
ondersteuningspunt QC Event Group
voor elke productie. Een totaalconcept
om van ieder project een groot succes
te maken. De organisatie beschikt over
onder andere technici, stagehands,

sitecrew, maar ook projectleiders, crewchiefs en adviseurs die de essentiële
schakel zijn binnen producties en alle
details voor hun rekening kunnen nemen, van planning tot materiaalkeuze.
De ondersteuning op maat die het bedrijf biedt gaat verder dan alleen het
juiste personeel naar de juiste klus sturen. QC Event Group hecht veel waarde
aan kennis en professionaliteit en onderscheidt zich door haar opleidings-

centrum QC School & Education. Het
personeel wordt intern opgeleid door
professionals, middels opleidingen en
cursussen die in samenwerking met
opdrachtgevers en partners worden
samengesteld. Hierdoor wordt op iedere productie optimale kwaliteit geleverd. Bij stand 210 wordt toegelicht wat
QC Event Group voor een opdrachtgever kunnen betekenen.

Q-LED Woldwide technical video support
Q-LED is een bedrijf dat sinds 2011
werkt met LED, video en beamers. Op
verschillende evenementen en met
diverse partners heeft Q-LED ervaring
en kennis opgedaan die dagelijks wereldwijd wordt ingezet voor spraakmakende projecten. Het team van Q-LED
bestaat uit enthousiaste technici die
een passie voor video/LED hebben en
inzetbaar zijn op verscheidene onder-

delen van een productie, van ontwerp
tot uitvoering maar ook voor het oplossen van een storing. Q-LED heeft zich
gespecialiseerd in het bouwen van
verschillende creatieve vormen met
video/LED. De mogelijkheden hierin
blijven groeien door het constante verbeteren van de apparatuur. Zo heeft QLED al waanzinnige creatieve vormen
mogen bouwen als volledige 3D cirkels,

kubussen, pijlen en driehoeken. Deze
branche is continu in ontwikkeling en
juist daarom hecht Q-LED veel belang
aan niet alleen het opleiden van het
personeel, maar ook het bijscholen. Expertise is niet alleen een wens van een
opdrachtgever, het is een vereiste voor
Q-LED. Bij stand 210 staan een aantal
enthousiaste medewerkers klaar om
dit toe te lichten.

CREW

Iedereen een kans bij bijzondere crew-aanbieder

QC Event Group: de juiste mensen
op de juiste plek
Uiteraard staat kwaliteit voorop bij QC Event Group en zorgen ze voor ieder
evenement voor de juiste crew. Maar de samenstelling van deze crews is wel
net even anders dan bij andere personeel aanbieders, iedereen krijgt bij QC
Event Group namelijk een kans om zich te bewijzen als ‘crew-member’.
Jaren geleden is QC Event Group begonnen als een kleinschalige onderneming van twee broers; de één een
ondernemer, de ander gepokt en gemazeld in de evenementenbranche. Ze
bundelden hun krachten en groeiden
in een paar jaar tijd tot een bedrijf met
ruim 400 klanten in binnen- en buitenland. En die groei is er nog altijd. “Er zijn
weken waarin we soms wel vier nieuwe opdrachtgevers per week mogen
ontvangen, dat vind ik nog steeds heel
bijzonder”, vertelt Tessa Streng, HR-ma-

nager van QC Event Group. “Tegelijkertijd denk ik dat we ook altijd de juiste
mensen op de juiste plek krijgen en dat
de evenementenbranche ons daardoor
steeds vaker weet te vinden.”
Divers personeelsbestand
Het diverse personeelsbestand is een
van de opvallende aspecten van QC
Event Group. “Wij werken met een beleid waarbij iedereen een kans krijgt.
Geen ervaring, opleiding of een afstand tot de arbeidsmarkt is voor ons
geen reden om iemand niet aan te nemen”, legt Streng uit. “Dat zorgt ervoor
dat we soms wat meer moeite moeten
doen om onze medewerkers volledig
inzetbaar te krijgen, maar daar staat
tegenover dat je hele loyale en hardwerkende personeelsleden hebt. We
zijn hierdoor ook een hele hechte organisatie die voor elkaar gaat en staat.
Ook ontstaan er bijzondere situaties, zo
heeft de eigenaar van QC een keer een
hele nacht gegamed met een groep
medewerkers”, vertelt een lachende
Streng.
QC School & Education
Om ook in staat te zijn iedereen een
kans te bieden, heeft QC Event Group
een eigen opleidingscentrum, QC
School & Education, waar diverse cursussen en trainingen worden gegeven.
“Die opleidingen zijn heel divers. Van
de basiskennis over een podium opbouwen tot het in elkaar zetten van
een lichtset. Voor deze opleidingen vragen we een kleine eigen bijdrage, maar
QC investeert het grootste gedeelte.

We vragen dan natuurlijk wel om een
bepaalde tijd in dienst te blijven, maar
dat is eigenlijk nooit een probleem.”
Zo divers als het personeel is, zo divers
is ook de dienstverlening die QC Event
Group aanbiedt. Ze hebben namelijk
stagemanagers, licht- en geluidstechnici, video/led-technici, operators,
standbouwers, riggers en grounders,
volgspotcrew, vrachtwagenchauffeurs,
stagehands, sitecrew en magazijnmedewerkers. “Ook kan een klant een
nog groter deel van de organisatie uit
handen geven, door gebruik te maken
van een van onze projectleiders, crewchiefs of tour crew”, aldus Streng. “Wat
een evenementenorganisator ook aan
crew zoekt, wij kunnen iedere crew leveren en natuurlijk altijd van de beste
kwaliteit.”
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