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SOLID pakt het 
personeels tekort aan in 
de evenementenbranche

Het is inmiddels dertien jaar geleden 
dat  Freke Reimer  via een uitzend-
bureau begon als barmedewerker 

en muntenverkoper op evenementen als 
Innercity, Convertible en InQontrol. Daar 
is haar liefde voor het werken op festivals 
en evenementen ontstaan, om nooit meer 
weg te gaan. “Ik ben eerst een paar jaar als 
freelancer gaan werken om vervolgens bij 
ID&T in dienst te treden. Dat is nu zeven 
jaar geleden. Ik heb het hier ontzettend 
naar mijn zin gehad en de mooiste avontu-
ren en reizen mogen beleven.” 
 
Kweekvijver voor personeel
Toch werd het tijd voor iets anders. Dat ‘an-
dere’ werd het bedrijf SOLID, een onderdeel 
van The Support Group. Binnen SOLID is het 
Reimers taak om als general manager nieuw 

talent te vinden en hen een platform te bie-
den om door te kunnen groeien binnen de 
evenementenbranche. “Omdat ik het scou-
ten en begeleiden van jong talent binnen 
ID&T altijd erg leuk heb gevonden, voelt het 
heel goed om me nu hier op te richten.” 
De vraag naar gedegen personeel is gi-
gantisch groot. Voor leveranciers en eve-
nementenorganisaties wil SOLID zich 
profileren als kweekvijver waar bedrijven 
kunnen aankloppen als ze op zoek zijn naar 
nieuw talent. Dit kan voor een stage zijn, 
maar ook voor vaste vacatures. Door sa-
menwerkingen aan te gaan met verschillen-
de MBO- en HBO-opleidingen en binnen 
The Support Group met School of House, 
wordt gewerkt aan een personeelsbestand 
waarbij SOLID kan fungeren als springplank 
voor de evenementenbranche. 

Wanneer talent opvalt en door wil groeien tot 
bijvoorbeeld producent of projectleider, dan 
kijken we binnen het netwerk naar mogelijk-
heden.”, aldus Reimer.  “Het feit dat wij daar-
naast binnen The Support Group verbonden 
zijn aan bedrijven als Your Productions, 
Backbone, de Loods, House of Drinks en The 
Good Guyz, maakt dat de doorgroeimoge-
lijkheden binnen SOLID heel divers zijn.”

Mooi opstapje 
De focus voor SOLID ligt momenteel met 
name op het aantrekken en opleiden van 
barpersoneel. Een bewuste keuze, volgens 
Reimer: “Voor nu richten wij ons specifiek 
op barcrew, omdat dit een voor mensen een 
mooie opstap is om te ervaren wat het is om 
op een evenement te werken. Horeca-ervaring 
is handig, maar geen vereiste. Door ze interne 
trainingen te geven en ze te koppelen aan meer 
ervaren collega’s, worden nieuwkomers weg-
wijs gemaakt in het barwerk en krijgen ze mee 
hoe het eraan toe gaat op evenementen. Hoe 
meer uren ze draaien, hoe meer doorgroeimo-

gelijkheden er voor hen ontstaan. De goede 
mensen worden op deze manier gescout.” 

De juiste mentaliteit 
Een andere reden voor de focus op barcrew 
is, kort gezegd, de marktwerking. Volgens 
Reimer kampt de evenementenindustrie 
met een opvallend probleem. Enerzijds is 
er een enorme groep jongeren van 18 en 19 
jaar die ‘iets’ in de festivalindustrie wil doen, 
anderzijds is er een enorm tekort aan goed 
personeel. Hoe denkt SOLID dit euvel op 
te lossen? “Om te beginnen is ons netwerk 
groot.  Door samenwerkingen aan te gaan 
met verschillende opleidingen en bedrijven 
binnen ons netwerk, werken we hard aan 
een personeelsbestand dat de affiniteit en 
ambitie heeft om binnen deze branche een 
carrière uit te rollen”, stelt Reimer. “Doordat 
wij niet alleen stageplekken kunnen aanbie-
den bij verschillende bedrijven, maar ook 
vacatures en opleidingsplekken met baan-
garantie, is het voor jongeren aantrekkelijk 
om SOLID als springplank te gebruiken. 
Daarnaast kom je werken op de grootste en 
de mooiste evenementen van Nederland, 
wat op zich al erg aantrekkelijk is.” Toch be-
nadrukt Reimer dat achter de bar werken 
niet voor iedereen is weggelegd. “Een bier-
tje tappen lijkt niet zo moeilijk, maar het is 
gewoon keihard werken op een evenement. 
Je doet het met elkaar en voor de festival-
bezoeker, maar dat vraagt wel een zekere 
mentaliteit die zeker niet iedereen bezit.” 
Het probleem is dat veel jonge mensen 
deze branche in hun hoofd volledig roman-
tiseren. Reimer: “Veel jongeren hebben 

 Doorgroeimogelijkheden
Tot het portfolio en netwerk van SOLID 
behoren grote evenementenorganisaties 
zoals Q-Dance, ID&T, b2s, Awakenings en 
AIR Events. “Naast barpersoneel leveren 
wij ook productieassistenten voor veel ver-
schillende evenementen, zijn wij de vaste 
leverancier van het personeel voor de 
club Warehouse Elementenstraat en leve-
ren wij magazijnmedewerkers voor ID&T 
Merchandise, de Loods en House of Drinks. 
Verder zijn wij bezig met het samenstellen 
van een ploeg met sterke mannen – en vrou-
wen – zodat wij ook Site Crew en overig op- 
en afbouwpersoneel kunnen leveren. Het 
creëren van een personeelsbestand met de 
beste event crew in de breedste zin van het 
woord, dat is ons doel. Hierbij zal SOLID zich 
altijd focussen op servicegerichte functies. 

SOLID wil het chronisch tekort aan goed personeel voor festivals en evenementen 
aanpakken door geïnteresseerde jongeren en festivalorganisatoren samen te brengen. 
“Mensen achter de bar laten werken is de perfecte manier om talent te ontdekken.” 

Speciaal bier 
De festivalindustrie is voortdurend aan verande-
ring onderhevig en het vak van barcrew verandert 
mee. Moest de barman vroeger een biertje tap-
pen, tegenwoordig worden er steeds meer soor-
ten (speciaal) bier aangeboden. Reimer: “Doordat 
het assortiment op evenementen en festivals 
zich blijft uitbreiden, wordt er meer kennis 
gevraagd van het personeel. Dat kunnen we rea-
liseren door middel van een uitgebreide opleiding 
in combinatie met de brouwers. Brouwerijen heb-
ben er profijt van wanneer hun assortiment op de 
beste manier wordt aangeboden, dus wij werken 
goed met hen samen.” 

het beeld dat je zelf continu aan het fees-
ten bent of dat het werk een en al glamour 
is. Wanneer deze jongeren voor het eerst 
een lange showdag draaien, valt dit voor 
veel van hen ontzettend tegen. Door een 
werkplek te bieden waar mensen kunnen 
ervaren wat het is om op evenementen te 
werken, creëren we een win-winsituatie 
voor iedereen. De jongeren ervaren hoe 
het eraan toe gaat op evenementen en 
toekomstige werkgevers hebben er profijt 
van dat nieuwe werknemers al werkervaring 
in de praktijk hebben opgedaan. Mensen 
dienen uiteraard wel over een bepaalde 
werkethiek te beschikken om het in deze 
branche vol te houden. Wat mij betreft is 
dit de perfecte manier om talent te ontdek-
ken. Mensen die willen doorgroeien, vallen 
op en worden geholpen bij het verwezenlij-
ken van hun ambities.” ◾

ACHTER DE BAR WERKEN OP EEN EVENEMENT IS VOLGENS SOLID NIET VOOR IEDEREEN WEGGELEGD
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