
AI4Events 
Kick-off
17 juni 2021



1. Introductie
2. De werking van een Tetra project
3. Toelichting project ‘AI4Events’
4. Event confederation - Bruno 

Schaubroeck
5. Uitdagingen en trends binnen de 

sector
6. Hybride evenementen - Tom Bellens
7. Artificiële intelligentie en toepassingen 

voor de sector
8. Praktische zaken
9. Get together – Corona-proof food & 

drinks

Agenda



Wie zijn wij?

Katrien Meert Karin Bruyr Geert Van Boven Lies Beugnies Aan te werven

Coördinatoren van het project Wetenschappelijke onderzoekers



Totstandkoming ‘AI4Events’

Juni 2020
Indiening project

December 2020
Goedkeuring project

April 2021
Start project

Maart 2023
Einde project



Werking TETRA project



\\ Wie zijn we?

• Uitvoerend agentschap voor de 
Vlaamse Overheid – hét 
aanspreekpunt voor alle ondernemers 
in Vlaanderen.

• We stimuleren en ondersteunen 
innovatie & ondernemerschap én 
dragen bij aan een gunstig 
ondernemersklimaat.

VLAIO PMV FWO LRM
Plantentuin 

Meise

Departement

Economie, Wetenschap

& Innovatie

Vlaams minister 

van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale Economie 

en landbouw

Hilde Crevits



\\ VLAIO in cijfers

VLAIO

subsidiebudget 2019

€775 
miljoen

VLAIO

Contactcenter

21.500
contacten

VLAIO

Personeel

335

VLAIO

Partners

220

• kmo-portefeuille
• kmo-groeisubsidie
• strategische transformatiesteun
• ecologiepremies
• ontwikkelingsprojecten
• onderzoeksprojecten
• Baekeland- en innovatiemandaten
• ICON (interdisciplinair coöperatief 

onderzoek)
• landbouwtrajecten
• COOCK (Collectief O&O en 

Collectieve Kennisverspreiding)

• TETRA
-> www.vlaio.be



\\TETRA-programma

WAT
• praktijkgericht 

onderzoek

DOOR
• hogescholen
• geïntegreerde 

opleidingen in de 
universiteiten

• onderaannemer(s) 
samen max 10% begroting

VOOR
• Vlaamse 

ondernemingen 
& social profit 
organisaties

KENNIS
• Disseminatie 

naar het 
onderwijs



\\ Doel TETRA-project

• Stimuleren van kennisoverdracht

• Brugfunctie tussen nieuwe technologie of recent afgewerkt onderzoek 
en concrete toepassingsmogelijkheden

• Vertaling en transfer van bestaande kennis 

• Projectresultaten op korte termijn na afloop van het project bruikbaar zodat 
de doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren

• Projectresultaten geven aanleiding tot economische (en maatschappelijke) 
voordelen bij de doelgroep 

• Meerwaarde voor de studenten



\\ Rol begeleidingsgroep



\\ Begeleidingsgroep

• WIE: Ondernemingen en social profit organisaties, representatief 
voor de brede doelgroep en alle organisaties (collectieve centra, 
federaties, leveranciers, klanten, …incl. overheid) relevant voor de 
brede uitrol van de resultaten op het einde v/h project

• Leden geloven in het belang van de projectresultaten en 
ondersteunen het project met woord en daad (reeds van bij de 
voorbereiding)

• Cofinancieren samen 7,5% (excl. Overheid, HS of Univ!)

• Goede interactie met de doelgroepbedrijven is essentieel
• vóór, tijdens (± om 6 m) en na het project
• project opvolgen, bijsturen, klankbord voor valorisatie



• Regelt rol en werking begeleidingsgroep

• Verduidelijkt de rechten en plichten van de leden

• Te ondertekenen door alle leden

\\ Reglement van orde



\\ Bevraging leden begeleidingsgroep

• Feedback :

ü Nog steeds relevant voor uw onderneming?
ü Hoe scoort u het projectverloop en behaalde projectresultaten? 
ü Hoe tevreden bent u over de ruimte voor interactie en sturing?
ü Hoe tevreden bent u met de behandelde punten in de gebruikersgroep? 
ü Zijn er (mogelijke) toepassingen van concrete, bruikbare resultaten bij 

uw eigen onderneming (of uw ledenbedrijven) op korte termijn?

• Feedback wordt kort besproken in volgende meeting.



Wie zijn jullie?

Tijl De Bie



Meet Me…



AI4Events

Doel: implementatie van AI 
in de bedrijfsprocessen van 
de evenementensector

Doelgroep: event-
organisatoren en aanbieders 
van eventlocaties

Eindresultaat: Roadmap + 
Community 

AI4Events
Roadmap in de digitale transformatie van het klantenactiveringsproces binnen 
de evenementensector.



Projectmijlpalen

Verkenning van de 
evenementensector & AI-Tools

Literatuurstudie
April – juni 2021

Selectie van AI-tools en te 
onderzoeken cases

Selectie AI-Tools
Augustus- september 2021

Experimentele studies 
waarbij AI tools op 
evenementen getest worden

Testing AI-tools
Oktober – Juli 2022

AI-Tools plaatsen op de 
roadmap en voorzien van 
cases, juridische informatie,… 

Creatie roadmap
Juni – augustus 2022

- Implementatie en 
disseminatie bij 
doelgroepbedrijven
- Creatie community 
‘AI4Events’

Disseminatie
augustus 2022 – maart 2023

Timings
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Tijl De Bie

Meet Me…



Event confederation
Bruno Schaubroeck



BE PART OF THE CORE OF
THE BELGIAN EVENT INDUSTRY

Event Confederation



Agenda

• Who is Event Confederation

• Who are we representing

• The Belgian event sector

• How is the event sector doing

• What has Event Confederation achieved yet

• What are we working on today

• Why do we need your help

• Partnership

• Contact
• op



Who is Event Confederation?

Vision: Event Charter 2025

The Event Confederation's Charter 2025 is intended to encourage its members to organise themselves in a 
structural manner so that event organisers and their clients are better protected against the adverse effects of 
crises. 

• Establishment of a Joint Committee (Paritair Comité)
• Diversity and equality
• Safety and prevention
• Sustainability and social responsibility:

o Eco-friendly
o Upcycle & reuse 
o Reducing CO2 emissions 

• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Innovation
• Training courses

In order to prevent clients from being reluctant to organise events in the future, we as a sector must 
proactively minimise these risks through the necessary guarantees. These guarantees must be provided at 
various levels:

• The financial and administrative reliability of the organiser and its suppliers
• The physical safety of all those involved (suppliers and participants) 
• The CSR-neutral character of events
• An optimal hygienic environment for all involved (suppliers and participants)
• Correct social relations and respect for social regulations and consultation within the sector



Who are we representing?

• Weekly consultation and debriefing to discuss the current situation and strategy, with representatives of:

• Federations
o ACC Belgium Association Of Communication- & Event agencies
o BECAS Belgian Event Catering Association 
o BESA Belgian Event Supplier Association 
o Crisiscel Cultuur
o FBPM Fédération Belge des Professionnels des mariages
o FEBELUX Federation Of All Fairs And Congresses
o FFMWB Fédération de festivals de musique Wallonie – Bruxelles
o Flanders Classics Belgian Cycling Organisor
o FMIV Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen
o HL Huwelijksleveranciers 
o Live Music Convention
o MPI Meeting Professionals International 
o OKO Subsidised Culture organisation
o ProLeague Belgian SoccerFederation
o STEPP Steunpunt voor productionele, ontwerpende en technische krachten van de brede culturele sector 
o UPT Union Professionnelle des traiteurs

• Captains of Industry
o Golazo & Sportizon
o Livenation
o PRG
o Pukkelpop
o Rock Werchter
o Sportpaleis Groep
o Studio100
o Tomorrowland



The Belgian event sector

• In numbers:
o 77.000 events per year 
o 3.200 companies
o 80.000 men and women - 50% employees & 50% in other status 
o 3% BNP direct -3% indirect
o Paritair Comité none
o NACE not unified

• In 2020, we were to have a market growth of at least 10%

• Our worldwide reputation is 
o hands-on
o solution-oriented
o language-savvy
o hard-working

• Average preparation time : 3 months to 2 years (trade fairs, festivals, tours etc)

• Each project is supported by an average of 9 suppliers

• Companies in our sector have 3 positions in relation to each other:
o Competitor
o Colleague/sub-supplier for larger jobs
o ‘Dry hire' or provision of specific services









What has EC achieved yet?

Logistical and HR support

• Hospitals: Event producers have been engaged in Wallonia to set up Covid-Centres.
• WZC’s: In 2 weeks time, we realized the active recruitment of people from our sector in collaboration with 

Kabinet Crevits and the WZCs
• VVSG: December 2020: reopening 'shopping streets'
• Vaccination centers: In January 2021, we mobilised over 500 suppliers in 24 hours who wanted to help 

with the logistics and daily running of the vaccination centres
o Infodocuments and organisational insights written out
o Documented and presented to VVSG for distribution to its members
o Helped cities and municipalities as a 'helpdesk' for advice in case of questions
o Positive assistance 

Risk Model creation: in collaboration with the wider sector

• CERM: covid event risk model
• CIRM: covid infrastructure risk model
• CERM+: reopening in 2021



CERM: www.covideventriskmodel.be



CERM



CIRM: www.covideventriskmodel.be



CIRM
CIRM’s 10 Golden Rules

1) Location: outdoor/indoor/ventilation

2) Event dynamics: seated/standing/combination

3) Capacity: compartments

4) Mobility

5) Drinks & Food

6) Counting

7) Cleaning & disinfection protocol

8) Hygienic facilities

9) Crowd management plan

10) Awareness Covid measures
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What has EC achieved yet?

Support measures: through negotiations with the government

• Technical unemployment 
• Bridging Rights (Overbruggingsrecht)
• Globalisation premium
• Flemish Protection Mechanism (Vlaams Beschermingsmechanisme)
• Brussels Tetra premium
• Rebooking aid/Ticket premium
• Voucher scheme
• National Social Security exemption (RSZ-vrijstelling)
• Travelpackage Legislation
• Booking premium
• Real estate tax reduction
• Wage subsidy: NOW-measure



What are we working on today?

end of  
vulne-
rable 
groups

Vulnerable groups

ongoing of all +18 2nd vaccine if needed
Vaccination 
latest closing 
date

of all 18+

end  
of 65+

of 65+

Vaccination:

Immunity:

* CIRM = Can be the CIRM model or any other derogation model (regions/communities)

17
26/04

Week:
Date:

18
03/05

19
10/05

20
17/05

21
24/05

22
31/05

23
07/06

24
14/06

25
21/06

26
28/06

27
05/07

28
12/07

29
19/07

30
26/07

31
02/08

32
09/08

33
16/08

34
23/08

35
30/08

36
06/09

37
13/09

38
20/09

39
27/09

40
04/10

41
11/11

Step 4Step 3Step 2Step 1Step 0 May 8
Indoor:  
CIRM* with 100 pax max

Outdoor:  
Max 200 - Sports/Culture: 
CIRM* capacity

June 1st

Indoor:  
CIRM* with 400 pax max

Outdoor:  
CIRM with 800 pax max

No earlier than July 1st

Indoor:  
CIRM* with 3000 pax max

Outdoor:  
Max 5000 or if CIRM venue: 
max CIRM capacity

No earlier than Aug. 1st

Indoor:  
CIRM* with 4500 pax max

Outdoor:  
No Distancing

No earlier than Sep. 1st

Indoor:  
No Distancing indoor

Outdoor:  
No Distancing

Vaccination rate

 Intensive care

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Roadmap  
to reopening of organised public life
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0



Bruno Schaubroeck Bruno@event-confederation.be 0475 288 304

Stijn Snaet Stijn@event-confederation.be 0475 703 676

Contact

mailto:Bruno@event-confederation.be
mailto:stijn@event-confederation.be


Uitdagingen 
in de sector



De coronacrisis



Hybride en virtuele 
evenementen



Netwerken



Lead 
generation



No-shows

40%



Nudging



Meet Me…



Trends in de 
sector



Trensition

Mike Vanderroost



What’s the future 
of events?
Trensition will build an online trend
radar fueled by worldwide big data
and analyzed using data science &
A.I. within the context of the event
industry.

Stay tuned & get inspired 
about trends driving change 

within the industry



Duurzaamheid



Hybride blijft



Hybride evenementen
Tom Bellens - Push To Talk



VISIE:

“U HEEFT EEN 
GOED VERHAAL, 

WIJ KUNNEN 
GOED VERTELLEN”

MISSIE:

# We Organise Your
Conversation



BOODSCHAP

COMMUNICATOR
(bedoelt)

ONTVANGER
(verwacht)

VERHALEN 
VERTELLEN 

= 
VAN STRATEGIE
NAAR EMOTIE



live communicatie is 
de communicatie van de toekomst





LIVE COMMUNICATION

tv-set online 
event

digital
platform



AZ SINT-MAARTEN

√ strakke regie 

√ focus op uw verhaal

√ doorwinterde redactie

√ decor in uw look and feel

√ professionele cameraploeg

√ live streaming & conversation

√ digitaal platform met uw materiaal

LIVE COMMUNICATION
=

meer dan een webinar



www.pushtotalk.be

PAKT
Lamorinièrestraat 161b

2018 Antwerpen

http://www.pushtotalk.be/


Personalisatie



Technologische
innovatie



Wat is artificiële 
intelligentie?

Systemen of machines 
bootsen menselijke 
intelligentie na om taken uit 
te voeren en verbeteren 
zichzelf ook tijdens dat proces

• 'Klassieke IT' = stappenplan
• 'AI' = zelf leren 



Neurale netwerken als basis



Neurale netwerken als basis

Afstand tot
centrum

Invoer
Verborgen

Uitvoer

Huurprijs

Oppervlakte

Bouwjaar

Aantal
slaapkamers



Voorbeelden 
narrow 'AI'



Mogelijkheden/ voordelen van 'AI'

1. Bereikbaarheid
2. Nauwkeurigheid en precisie
3. Terugkerende handmatige taken

Nadelen/ beperkingen van 'AI'

1. Data: kwaliteit & privacy
2. ‘Narrow’, geen ‘emotionele’ beslissingen
3. Modellen trainen



Toepassingen 
voor de 
evenementen-
sector



Bepalen
van de 
doelgroep



Sentiment 
analysis



Voorspellen
van no-shows



Matchmaking



Chatbots



Connecting the dots



Meet Me…



Praktische zaken

Website met je persoonlijke 
login

- Binnenkort beschikbaar
- Projectresultaten
- Presentaties
- Nieuws



Stuurgroep IT
Doelstellingen
• Richting geven aan de IT-strategie van 

het project
• Opvolging en sturing van de AI-

engineer/developer
• De voorgestelde AI- & IT-tools toetsen 

op hun alignering met de 
verwachtingen van de doelgroep

• Kritische evaluatie van commerciële 
AI- & IT-tools

• Opstellen en opvolging van 
kwaliteitsstandaarden voor de zelf 
ontwikkelde software. 



Stuurgroep IT

Samenstelling
• AI-engineer/developer (nog 

aan te werven)
• Geert Van Boven 

(projectmedewerker AI4Events, 
lector IT, HOGENT)

• Johan Decorte 
(lector/onderzoeker AI/big 
data, HOGENT)

• 1 of 2 marketing medewerkers 
AI4Events



Jullie input?

• Interviews
• Casestudies
• Komende evenementen?
• Relevante onderzoeken



Volgende keer…

• Volgende meeting: in 
december?

• Onderwerp? 



Wat zijn jullie 
verwachtingen van het 

project?

Welke onderwerpen
moeten in volgende
meetings aan bod 

komen?

à Ga naar www.menti.com en geef volgende code in: 5466 1249

http://www.menti.com/


Hebben jullie nog specifieke vragen rond het project? 

à Spreek ons straks aan of contacteer ons via
AI4Events@hogent.be

mailto:ai4Events@hogent.be


Bedankt! PS.: Vergeet ook niet te 
communiceren over ons 
project op sociale media 

met #AI4Events en 
#HOGENT


