DANK JE WEL
VOOR JOUW STEUN!

AUTHORISED
ASSOCIATION

SINCE 2013 !

Beste BESA lid, Event Supplier,
Het ziet er naar uit dat we binnenkort eindelijk de zwarte bladzijde van de covid-crisis kunnen omslaan. Hopelijk
hebben we dan de steunmaatregelen die ons de afgelopen moeilijke twee jaren als bedrijf of als freelancer
doorheen de crisis hielpen loodsen niet lang meer nodig en is het ergste achter de rug.
BESA is één van de trotse oprichters van de Event Confederation, de overkoepelende
sector(con)federatie voor de Belgische eventbranche, en dat hebben we alleen maar
kunnen doen dankzij jouw steun en lidmaatschap!
Ondertussen is de Event Confederation voor de verschillende overheden in ons land een vast aanspreekpunt
voor de sector geworden. Nu we SAMEN met één stem spreken zijn we immers sterker én meer zichtbaar. Het is
dus cruciaal dat we ons als sector blijven verenigen want we worden maar gezien en gehoord omdat de overheid
ons ondertussen beschouwt als één sector. Belangrijk voor jou dus als event supplier!
Je maakt als lid van BESA deel uit van de grootste beroepsfederatie van de Belgische eventbranche, met bijna
250 leden en een uitgebreid netwerk. Samen met de andere sectorfederaties blijven we verder werken om de
eventsector op de kaart te zetten. Zo ijveren we voor het bekomen van een erkenning als werkgeversorganisatie
en een eigen paritair comité dat ons toelaat om via het sociaal overleg afspraken te maken binnen de sector.
We bestaan ondertussen meer dan 10 jaar en hebben in die tijd al een aantal dingen bereikt:
♦ Erkenning als beroepsfederatie
♦ Sectorspecifieke opleidingen zoals bijvoorbeeld
VCA
♦ Actieve deelname bij het tot stand komen van
sectorspecifieke wetgeving rond publieks
veiligheid, covidveilige events (CERM, CIRM)
♦ Wetenschappelijk onderbouwde studies om onze
sector in kaart te brengen en erkenning te vinden
bij de bevoegde overheden

♦ Event security wetgeving in samenwerking met
Binnenlandse Zaken dienst Private Veiligheid
♦ Overleg met verschillende stakeholders
(politieke partijen, de overheid, werkgevers- en
werknemersorganisaties, collega federaties, ... )
♦ Taskforce AREI (Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties) binnen de Hoge Raad met
betrekking tot elektrische keuringen bij events
♦ Partner bij Unizo via Event Confederation

♦ Medeoprichter en trekker in Event Confederation
over o.a. het oprichten van een eigen paritair
comité voor de eventsector
Maar we willen nog meer voor jou realiseren! We blijven werken aan de verdere professionalisering,
samenwerking en interactie binnen de eventsector. Dit wil zeggen:
♦ Een nog betere vertegenwoordiging bij overheden
en steun voor al onze leden o.a. in crisismomenten
♦ Duidelijkheid in technische normering en
regelgeving bij evenementen
♦ Focus op duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen
♦ Samenwerking met zusterfederaties in binnen- en
buitenland

♦ Meer specifieke werkgroepen en interne
overlegorganen waarin we werken rond de
problemen waar jij als event supplier mee worstelt
(en waarin jij ook een voortrekkersrol kan spelen)
♦ Een uitgebreid netwerk dat kan worden
aangesproken voor specifieke eventgerelateerde
vragen waar je graag antwoord op hebt

Je maakt deel uit van de grootste beroepsfederatie van de Belgische eventsector,
met een sterk vertakt netwerk!

BESA is niet gewoon een lidkaart van een extra organisatie. Dankzij je lidgeld krijg je:
♦ Sectorspecifieke informatie via onze website, onze
social mediakanalen en de BESA Newsflashes
♦ Fysieke netwerkmomenten om elkaar te
ontmoeten: BESA Backstage, Meet the Members,
de Summer Kick Off, BESA Christmas Meeting, ...
♦ Sectorspecifieke opleidingen zoals VCA, Corona
referent, enz. ...

♦ Adviesgroepen rond eventgerelateerde
onderwerpen waarin jij je zeg kan doen en waarin
je zelf ook mee kan werken rond de thema’s die jij
belangrijk vindt
♦ Een adviesplatform voor alle leden
♦ Korting op publiciteit bij online & offline vakmedia
♦ Een stem in de algemene vergadering.
Ook jouw stem en inbreng zijn belangrijk!

Ons mission statement:
♦ Behartigen van de belangen van de event
toeleveranciers
♦ Ondersteunen van een maximale professionalisering
van de sector

♦ Nastreven van een kwaliteitslabel
♦ Communicatie en networking onder de leden
bevorderen

Who-is-Who binnen BESA:
Check via de QR code of kijk op https://www.b-esa.be/nl/over-besa/organigram-wie-is-wie

BESA is een erkende beroepsfederatie en zetelt in HRZKMO
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