
Checklist
Markten &
Beurzen

Leer, doe-het-zelf en verdien 
meer met je webwinkel

uitgebreid werkblad bij thema-maand
offline verkoop/netwerken

werkblad in samenwerking met:

collectief van ondernemende
etsy verkopers

vint
age & handmade

Ka-ching Collectief



TIP: Houdt een soort mini-marktonderzoek onder 
je doelgroep of  in de buurt om er achter te komen 
of  er markt is voor jouw idee. 

een goed team
duidelijke afspraken
gat in de markt
locatie, locatie, locatie

Organiseer jij (voor het eerst) een markt? Leuk! Een markt organiseren is niet 
per sé heel moeilijk, het kost alleen heel veel tijd. Je mag echt wel een paar 
maanden van te voren beginnen om een succesvolle markt neer te zetten. 
Extra leuk als het dan goed gaat! Hierbij onze beste tips. Heel veel succes!

Sommige markten vragen vrijwilligers 
die helpen met de organisatie van de 
markt. Dat is een prima positie om in 
te beginnen en alle ins en outs van een 
organisatiebureau te leren. Zie het als 
een cursus, maar dan gratis én 
meestal met lekker eten en drinken. 

Handig

Draaiboek

neerzetten en ophalen kraampjes
parkeerwachters
aankleding (in de vroege uurtjes)
strikte opbouwtijden deelnemers
parkeerplek deelnemers
vrijwilligers nodig?
opening (wanneer komt de 
burgemeester om de markt te openen?)
uitreiking best-dressed bezoeker 
opruimpolitie (voor de deelnemers-
kraampjes)

TIP: Geef  in het draaiboek overzichtelijk weer wat 
er verwacht wordt van de deelnemers en wat jij voor 
ze kan doen en stuur dat van te voren naar hen op. 

LOCATIE-EISEN

TIP: In Nederland heb je voor álles een vergunning 
nodig en je kan zo’n twee maanden nodig hebben 
voor de vergunning. Houdt hier rekening mee. 

veilig (er steken geen glasscherven uit 
de grond)
vergunning
goed bereikbaar
parkeergelegenheid
het is al mooi (of  er valt wat van te 
maken)
eten en drinken 
toiletten
elektra
ruimte om je afval te laten



Op de dag zelf

fotograaf  en zakkenroller-spotter
gastvrouw/gastheer 
visitekaartjes
telefoonnummers brandweer/politie/
ziekenhuis
email nieuwsbrief  inschrijf  lijst
borden die de locatie aanwijzen
speciale evenementen (modeshow)

TIP: Stel een maximum aankomsttijd vast voor je 
deelnemers, zo zorg je dat iedereen klaar staat en 
opgebouwd heeft als de markt begint. 

Jij bent samen met je team de spil van de markt, de spin in het web, de moeder overste, fotograaf  
en zakkenroller-spotter ineen. Zorg dat je zichtbaar bent voor je deelnemers, bijvoorbeeld met 
zo’n elegant geel bouwvakkershesje, en dat je mobieltje aan je hoofd geplakt zit. 

TIP: Door te evalueren kan je het de volgende keer 
alleen maar beter doen!

Na de grote dag

evaluaties sturen naar deelnemers
foto’s en verslag naar de pers
evaluatie met het eigen team
planning voor de volgende markt!

Heel veel 
succes!

Extra tip

Promotieplan

zorg dat je op marktagenda’s staat
benader blogs
benader de lokale krant
onderzoek waar je doelgroep hun 
informatie vandaan haalt
benader specialistische magazines
posters en flyers printen
website of  Facebook event

TIP: Bedenk hoe je zelf  op een markt terecht 
kwam, bijvoorbeeld via een website, en zorg dat je 
daar ook op staat!

Voor media-aandacht 
geldt; hoe specifieker, 
hoe beter!




