
SPECIAL

QC Event Group bestaat tien jaar en won recent de EVENTS Award voor beste supplier 
2018. Het bedrijf groeit hard, maar houdt het menselijk karakter scherp in de gaten. “Wij 
zijn een bijzondere club. Iedereen die gemotiveerd is, geven we een kans.”

Bij QC Event Group  
is er plek voor iedereen

voor zorgen dat we nieuwe mensen blijven 
opleiden.”

Buitenland
In 2017 vertelde Pattimukaij al trots over 
zijn mensen die in het buitenland werken. 
De ambitie was om het bedrijf nog nadruk-
kelijker internationaler voor het voetlicht te 
brengen. Dat is inmiddels glansrijk gelukt. 
“In 2017 was zo’n 20% van onze mensen 
actief in het buitenland; dit jaar gaat dat al 
richting de 35%. Mexico, Tsjechië, Thailand, 
Denemarken, Finland… onze jongens zitten 
overal. België en Duitsland zijn inmiddels 
grootverbruikers. Maar ook in eigen land is 
het een gekkenhuis. Voor de laatste editie 
van Pinkpop leverden we een heel leger aan 
mensen, ruim 120 man!” ◾

QC Event Group biedt een totaal-
oplossing voor producties voor 
televisie, concerten, theater, fes-

tivals en evenementen. Het bedrijf kan 
op elk vlak een  productie ondersteunen, 
met een eigen opgeleide crew. Eigenaar 
Sep Pattimukaij: “Wij hebben ons de af-
gelopen jaren gespecialiseerd en hebben 
voor iedere klus, in binnen- en buitenland, 
de juiste mensen beschikbaar.  Denk aan 
stagehands, sitecrew en technici die de 
productie  ondersteunen, maar ook de  
projectleiders, crewchiefs en adviseurs.”
 
Grote familie
QC Event Group is een bedrijf met een 
maatschappelijk karakter, waarbij iedereen 
een kans verdient. Gebrek aan ervaring of 
een afstand tot de arbeidsmarkt is geen 
reden om iemand niet aan te nemen. Het 
bedrijf weet voor iedereen een passende 
functie te vinden, ook mensen met een 
‘rugzakje’ zijn welkom.  Pattimukaij: “Wij zijn 
een bijzondere club. Iedereen die gemoti-
veerd is, geven we een kans. Onze mensen 
zijn geen nummertjes. Juist jongens die 
moeilijk meekomen in de maatschappij, 
vinden bij ons bijna altijd een plek waar ze 
zich thuis voelen en kunnen doorgroeien. Er 
zijn jongens bij die onzeker binnenkwamen 
en nu al tien jaar bij ons werken. Zij hebben 
zich ontwikkeld als specialist en staan nu 
op grote projecten en festivals. We hebben 
jonge moeders die een baan bij ons combi-
neren met het opvoeden van hun kind. Dat 
kan allemaal. Wij zijn een grote familie.”

Opleiden en specialisaties
Om iedereen een kans te bieden, heeft 
QC Event Group een eigen gecertificeerd  
opleidingscentrum, QC School & 
Education. Met dit opleidingscentrum 
maakt QC Event Group het verschil door 
het personeel op het gebied van licht-,  
video- en led-techniek intern op te leiden 
tot professionals. Pattimukaij: “Dit najaar 

gaan we weer fulltime opleiden, maar het 
is momenteel enorm druk. Vroeger kon je 
voor en na de piekmomenten cursussen 
en trainingen geven, maar die momenten  
worden steeds langer. Daarbij worden de 
producties steeds groter. Er gaat steeds 
meer techniek in de stages en de decors 
zitten, dat vraagt om specifieke kennis.”
QC Event Group hecht dan ook veel waarde 
aan kennis en professionaliteit. In samen-
werking met zijn opleidingspartners zorgt 
het bedrijf ervoor dat alleen getrainde crew 
aan het werk gaat. Trainingen, cursussen 
en opleidingen worden samengesteld in  
nauwe samenwerking met opdrachtgevers 
en partners. Pattimukaij: “Dit is heel belang-
rijk. De vraag naar gespecialiseerd perso-
neel stijgt, dus we moeten er als branche 

'Er zit steeds meer techniek in stages en 
decors, dat vraagt om specifieke kennis'
Sep Pattimukaij, QC Event Group

SEP PATTIMUKAIJ: ‘WIJ ZIJN EEN GROTE FAMILIE.’
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