


Voor je ligt het digitale magazine van YOIN excellent meeting places. Hét 
betrouwbare en onafhankelijke kwaliteitslabel voor locaties. 

YOIN excellent meeting places is in 2021 als frisse opvolger van 
Vergaderhamers live gegaan.

Onze missie is om jou en je locatieteam te ondersteunen met inzicht en 
kennis die voortkomt uit onze audits alsmede door onafhankelijk branche 
onderzoek. Met deze transparante data en een certificering als erkenning 
voor jullie kwaliteit, kennis en kunde, zijn opdrachtgevers en gasten altijd 
gegarandeerd van hoogwaardig aanbod en service. 

Een fantastisch middel om enerzijds opdrachtgevers te overtuigen voor jullie 
locatie te kiezen en anderzijds je team gemotiveerd, aan boord en scherp te 
houden. 

Op de volgende pagina’s lees je hoe je in 4 stappen gecertifieerd kunt zijn 
en waarom deelname een must is voor elke locatie die kwaliteit hoog in het 
vaandel heeft. 

Will you YOIN us?

Hartelijke groet,

Marie-Louise Buckens
Connector 
marielouise@yoinexcellentmeetingplaces.com

Welkom!

Marie-Louise Buckens
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YOIN excellent meeting places is hét betrouwbare 
en onafhankelijke kwaliteitsmerk voor congres- en 
evenementenlocaties. YOIN adviseert, ondersteunt 
en beoordeelt locaties op kwaliteit, deskundigheid, 
betrouwbaarheid, innovatie en service. Daarnaast 
zorgt het netwerk voor hoogwaardige uitwisseling 
en ontwikkeling van kennis, waardoor deelnemende 
professionals continue ondersteund worden bij 
de bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling en 
professionalisering.

YOIN excellent meeting places is een zelfstandige 
organisatie maar powered by branchevereniging 
CLC-VECTA, het kennis- en inspiratieplatform voor 
en over de Live communicatie branche

Missie 
YOIN excellent meeting places is een professionele en onafhankelijke 
organisatie die locaties en professionele locatieteams ondersteunt, 
adviseert en toetst. En zich tot doel stelt hiermee een bijdrage te 
leveren aan de verhoging van het kwaliteitsniveau van aanbod en 
serviceverlening in de congres- en evenementenbranche. 

Visie
Gecertificeerde locaties zijn de koplopers in het vak en onderscheiden 
zich door zich continu te blijven verbeteren op het gebied van 
kwaliteit, innovatie en vakmanschap. Deze ‘excellent meeting places’ 
zijn de locaties waar boekers op vertrouwen. 
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DE BENEFITS
Als gecertificeerde YOIN excellent meeting place, 
onderscheid je je van collega’s.

Jullie aandacht voor de ontwikkeling van kennis en 
kwaliteit is door YOIN, als onafhankelijk en professionele 
partner, erkent. De uitkomsten van de audit zorgen op 
de eerste plaats voor inzichten, je “blind spots” en is een 
motivatie voor het gehele team om maximaal te blijven 
ontwikkelen.

De criteria waarop de audit gebaseerd zijn, sluiten aan bij 
o.a. het bouwbesluit, regel- en wetgeving en inkoopcriteria 
van overheden en corporates. Hiermee is je certificering 
ook een marketingtool om mee te nemen in de buying 
journey richting jouw potentiële opdrachtgevers. 

En nog veel belangrijker:
Je krijgt ruime gelegenheid om aan te tonen hoe actief je 
met de kwaliteit van jouw locatie en kennis van het team 
bezig bent.
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Krijg je inzicht in de status van onder andere faciliteiten, 
service, hygiëne en communicatie d.m.v. een uitgebreide 
audit

Krijg je toegang tot je eigen YOIN data-dashboard met 
benchmark

Krijg je een muurschild voor bij de ingang of receptie van 
jouw organisatie

Krijg je een online toolkit met logo’s en teksten om jouw 
certificering op al je uitingen kenbaar te maken

Krijg je een mystery call en een daarop gebaseerde 
benchmark-analyse

Kun je advies van een professional inschakelen over 
onderwerpen als marketing, social selling en verduurzaming

Kun je 2 uur per jaar 1 op 1 advies inwinnen bij het team van 
YOIN over een voor jou actueel onderwerp of knelpunt

Doe je mee aan onze marketingmonitor en 
duurzaamheidsmonitor 

Doe je mee met de kennisboosters of -events (gecreëerd 
op basis van data uit community-monitoring)

Krijg je als eerste toegang tot rapportages en whitepapers, 
voortkomend uit de monitoring 

Word je vermeld op onze website met een doorlink naar 
jouw eigen website

Krijg je inkoopvoordeel bij onze partners op het gebied van 
marketing, events  en kennisontwikkeling

Vergroot je je zichtbaarheid en netwerk 

ALS GECERTIFICEERDE LOCATIE



Door deelname aan het kwaliteitslabel YOIN excellent meeting places worden de 
faciliteiten, service verlening, hygiëne, communicatie en het onderhoud jaarlijks 
onder de loep genomen en beoordeeld middels een zelf audit, audit door een 
professional en een mystery audit. De nadruk ligt daarbij op ‘de basis op orde’, 
veiligheid, gastvrijheid en het in de praktijk brengen van uw eigen belofte en visie 
waarbij ook verduurzaming van de organisatie een steeds grotere rol inneemt. 

Boekers kunnen ervan op aan, dat alleen ‘excellent meeting places’ klaar zijn voor 
de toekomst!

Daarnaast zorgen we met de marketing monitor, de duurzaamheidsmonitor, 
een menukaart om specifieke kennis op te halen bij onze auditeurs en 
samenwerkingspartners. Tot slot zijn er vakinhoudelijke kennisboosters, voor een 
actuele dosis kennis om concreet toe te passen binnen jouw bedrijf. 

WAAR MOET MIJN 
LOCATIE AAN 
VOLDOEN OM HET 
KWALITEITSLABEL 
TE BEHALEN?
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Benieuwd wie er 
already yoined zijn?  
Klik hier!

https://yoinexcellentmeetingplaces.com/nl/already-yoin-ed/locaties


IN 4 STAPPEN NAAR
DEELNAME
Stap 1. Persoonlijke kennismaking

Heb je belangstelling in het kwaliteitslabel en wil je deel uitmaken 
van een netwerk dat innovatie, vakmanschap en kwaliteit dagelijks 
nastreeft? Dan maken we graag kennis  middels een persoonlijk gesprek. 
We vertellen over de procedure, voordelen van deelname en alle 
onderdelen van ons aanbod. 

Stap 2. Zelf audit

Al je besluit deel te nemen plannen we een afspraak voor de eerste audit. 
Voorafgaand de audit krijg je een uitgebreide zelfaudit toegestuurd die 
je invult voordat de auditeur op afspraak langskomt. Een deel van deze 
zelfaudit is een eenmalige exercitie. De data blijven bewaard in je eigen 
digitale data dashboard. Je hebt toegang tot je eigen data middels een 
inlog. 
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Stap 3. Toelatingsaudit door een professionele auditeur  

De professionele auditeur komt vervolgens op de geplande 
datum naar de locatie. Het is gewenst dat alle key spelers / het 
MT bij het eerste gedeelte van deze audit aanwezig zijn. De 
auditeur werkt aan de hand van een vaste vragenlijst en voert 
ter plekke technische controles uit. Daarnaast gaat de auditeur 
bijvoorbeeld ook de online presentatie van het bedrijf na, de 
actualiteit hiervan en checkt de klantcommunicatie.

Stap 4. Toekenning

Na de volledige ingevulde zelfaudit te hebben ontvangen en de audit te 
hebben uitgevoerd, werkt de auditeur de rapportage uit. Alle resultaten 
komen in een transparant en online data dashboard te staan waarin 
de geschiedenis bewaard blijft en waarin een benchmark opgebouwd 
wordt. Aan alle onderdelen van de (zelf) audit is een weging gekoppeld 
die zorgt voor een totaalscore. Bij 80% of meer, wordt het kwaliteitslabel 
toegekend. 

De auditeur koppelt de resultaten persoonlijk aan je terug. Bij 
toekenning ontvang je een communicatiepakket om het kwaliteitslabel 
zichtbaar te maken op locatie en in alle eigen communicatie. Je krijgt 
een vermelding op yoinexcellentmeetingplaces.com en we stellen je 
actief voor aan ons netwerk en samenwerkingspartners om te genieten 
van diverse voordelen, kennissessies en promotionele activiteiten. 
 



AUDIT
Om gecertificeerd te worden, krijgt elk bedrijf een audit 
bestaande uit twee onderdelen die samen voor een 
totaalbeoordeling zorgen:
1. Zelfaudit door de locatie 
2. Audit op afspraak door onze auditeur

Zowel voor de zelfaudit als het bezoek van de auditeur, 
worden vaste vragenlijsten gehanteerd. Deze vragenlijsten 
zijn praktische ingedeeld in hoofdstukken met overzicht 
en een gestructureerde opbouw. Er is ruimte voor 
opmerkingen en adviezen, waardoor de audits niet statisch 
zijn en je als locatie een waardevolle rapportage ontvangt 
waarmee je kunt werken.

De kennis die voortkomt uit de audits brengen we terug 
naar jou als gecertificeerde locatie middels artikelen, 
dossiers en kennisboosters. De rapportages bieden veel 
inzicht en zijn door middel van een inlog voor de locatie 
toegankelijk. De data van alle locaties samen zorgen voor 
een benchmark, zichtbaar in het dashboard. Hierdoor 
kan elke locatie precies zien wat de resultaten van je 
audit zijn en hoe je presteert ten opzichte van collega’s. 
De geschiedenis van alle data blijft bewaard. Deze rijke 
databron zorgt voor belangrijke inzichten die we inzetten 
om jou te helpen te blijven groeien.

Om het kwaliteitslabel te behalen heb je minimaal de basis op orde. 
We kijken onder andere naar:

•  Algemene voorwaarden, vergunningen, veiligheid, verzekeringen

•  Duurzame organisatie

•  Hygiëne

• Capaciteit van zalen, restaurants, toiletten, foyers en hun onderlinge 

   verhoudingen

•  Bereikbaarheid en toegankelijkheid voor alle doelgroepen

•  Parkeren

•  Bewegwijzering

•  Inrichting, comfort en uitstraling 

•  Voorzieningen, ICT, licht en geluid

•  Onderhoud

•  Klimaat en ventilatie

•  Informatie en communicatie

•  Kwaliteit en service

•  Mens en organisatie

•  Food & Beverage

De twee onderdelen van de audit 
samen bevatten ruim 375 checkpunten 
met daarachter een weging die zorgt 
voor een totaalscore. 

Bij een resultaat van 80% of meer, 
wordt het kwaliteitslabel toegekend. 

Haal je de 80% net niet, dan zal 
de auditeur aangeven wat je kunt 
doen en hoeveel ruimte je hebt om 
aanpassingen door te voeren. 
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TWEEJAARLIJKSE 
HERBEOORDELING
Uiteraard handel je altijd, maar zeker ook ná het behalen 
van het YOIN excellent meeting places kwaliteitslabel 
volgens de richtlijnen. 

Na de initiële audit, voer je om het jaar een zelfaudit 
uit, gevolgd door een bezoek van een auditeur die aan 
de hand van een vastomlijnde vragenlijst de locatie 
wederom beoordeelt. Op deze manier beoordelen we of 
het bedrijf en het team aan de eisen blijft voldoen om het 
kwaliteitslabel te voeren.
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Toelatingsinspectie + digitale rapportage met benchmark 
Eenmalig 

Mystery call + rapportage met benchmark
Jaarlijks 

Herbeoordeling + rapportage met benchmark
Tweejaarlijks

Vermelding op yoinexcellentmeetingplaces.nl
Vermelding met foto, contactgegevens en link naar eigen website

Vermelding op social media en in de nieuwsbrief na 
de (her-)audit

Toegang tot het data dashboard met daarin je rapportage(s) inclusief 
benchmark

Certificaat en muurschild om te laten schitteren bij de entree, receptie 
of koffiecorner

Online toolkit met communicatiemiddelen
Om je certificering te kunnen communiceren met jouw doelgroep

DEELNEMEN
Wat houdt het in?



> 750 M2
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1. Deelname aan de jaarlijkse marketing monitor en als eerste toegang 
krijgen tot de resultaten, vertaald naar concrete adviezen die jij kunt 
gebruiken voor je marketing.

2. Deelname aan de jaarlijkse duurzaamheidsmonitor en als eerste 
toegang tot de resultaten, vertaalt naar concrete adviezen en handvatten 
die jij kunt gebruiken voor het verduurzamen van je organisatie. 

3. Deelname aan kennisboosters (on- en offline) met 2 personen. 
Drie keer per jaar, meerdere personen tegen gereduceerd tarief 

4. Twee uur per jaar 1 op 1 advies inwinnen bij de professionals uit 
het team van YOIN over een onderwerp of knelpunt die bij jou speelt. 
Middels het aanbod op onze menukaart.

5. Als eerste toegang tot branche gerelateerde dossiers en whitepapers 
Locaties die meer dan 90% scoren bij de audit, hebben de mogelijkheid 
om een dossiers te (laten) schrijven en door ons te laten distribueren. 

6. Korting op deelname aan de Nationale Meeting Award 

7. Inkoop voordeel op diensten en producten van onze 
samenwerkingspartners

OOK INBEGREPEN

< 750 M2

€1.295
excl. btw

<

750 M2

€1.795
excl. btw



Als je een gecertificeerde locatie bent kun je gebruik maken van 

de expertise van onze auditeurs en partners.

Vaak zijn deze gratis voor gecertificeerde locaties, soms tegen 

een gereduceerd tarief. Het aanbod wisselt regelmatig zodat je 

optimaal kunt profiteren van kennis en kunde die jullie verder 

kan helpen. Denk aan:

• HR vraagstukken zoals  re-integratie, loopbaanadvies en stress 

en burn-out coaching

• Sales en strategische vraagstukken zoals optimalisatie van de 

sales van de account- en eventmanagers, inzicht in structuur & 

planning en verhogen van lange termijn relaties. 

• Marketing vraagstukken over bijvoorbeeld Social Selling en 

influencer marketing

MENUKAART

Benieuwd wie er already yoined zijn?  Klik hier!
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https://yoinexcellentmeetingplaces.com/nl/already-yoin-ed/locaties


EXTRA LEUK
Wil je je locatie tussentijds laten auditeren, 
bijvoorbeeld voorafgaand belangrijke 
beslissingen rondom communicatie of 
een verbouwing?  Of wil je een audit laten 
uitvoeren maar je (nog) niet laten certificeren? 

€750  

€395  

Als YOIN gecertificeerde locatie kun je een 
bedrijfslidmaatschap van CLC-VECTA inkopen met ruim 
500,- korting. 

Het gaat om een all-in lidmaatschap voor CLC-VECTA 
waarbij alle diensten en services inclusief zijn. Doordat 
het een bedrijfslidmaatschap betreft, kunnen alle 
vertegenwoordigers van het bedrijf deelnemen aan 
bijeenkomsten en CLC-VECTA rechtstreeks benaderen 
met vragen of voor advies. 

We factureren je YOIN deelname en CLC-VECTA 
lidmaatschap gezamenlijk. Overzichtelijk en simpel! 

Neem contact op voor meer info via 
info@yoinexcellentmeetingplaces.com
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CLC-VECTA

Een audit door onze ervaren en 
onafhankelijke professionals 
teruggekoppeld in een rapportage 
met uitgebreid advies  
  

Wil je een quick scan met advies 
van onze auditeurs op locatie?  
  



CONTACT
YOIN excellent meeting places
Bisonspoor 3002 - B509

3605 LT Maarssen

0346 23 42 42

info@yoinexcellentmeetingplaces.com

www.yoinexcellentmeetingplaces.com

/company/yoinexcellentmeetingplaces

/ yoinexcellentmeetingplaces

http://yoinexcellentmeetingplaces.com/
https://www.linkedin.com/company/yoinexcellentmeetingplaces/
https://www.facebook.com/YOINexcellentmeetingplaces
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