
Suzan Vink (geboren in 1978 te Den Haag) 

vond het als kind al leuk om te playbacken en 

te imiteren. De liefde voor het podium is nooit 

verdwenen; als dagvoorzitter, presentator en 

trainer kan ze nog steeds iedere dag mensen 

het naar hun zin maken.

‘‘Ik ben de ogen en de 
oren van het event.’’

Event experts aan het woord
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Interview
Suzan Vink

Dagvoorzitter

Suzan Vink

Wat doet een dagvoorzitter?
“Een dagvoorzitter zorgt ervoor dat de 

aanwezige gasten meegenomen worden door 

de dag heen. Dat de tour du jour bekend is bij 

de mensen. Maar ook dat sprekers op een goede 

manier aangekondigd worden en het contact 

onderhouden met de gasten in de zaal. Het 

moet vooral niet alleen zenden worden vanuit de 

spreker. Een belangrijke taak als dagvoorzitter is 

werken aan het vertrouwen en een veilige sfeer 

creëren.”

Waarom zou je kiezen voor 
een externe dagvoorzitter?
“Wij hebben de expertise 

om dit improviserend te 

kunnen leiden. We weten 

hoeveel tijd er in de 

voorbereiding gaat zitten 

en we zijn onafhankelijk. We 

kennen de organisatie niet 

en dat is geen tekortkoming. 

Integendeel. Ik kan vragen 

stellen die iemand intern 

juist niet zou stellen. Je moet 

namelijk nooit de aanname 

hebben dat een ander het al 

weet.”

Is er veel vraag naar dagvoorzitters?
“Dagvoorzitters worden tegenwoordig vaak 

gevraagd voor de begeleiding van een online 

event. Dat vraagt om een andere expertise. De 

traditionele zes sprekers achter elkaar kan live 

wat makkelijker dan online. Want online is de 

concentratieboog korter en is er behoefte aan 

iemand die dit snapt en daarop inspeelt. Die 

expertise is er binnen organisaties vaak niet, 

en de vraag is dus groot. Hebben ze me online 

gevonden, dan word ik vaak ook gevraagd voor 

fysieke events.”

Wat maakt jou een goede dagvoorzitter?
“Bij een online of live congres wordt voor mij de 

kleur bepaald door de dagvoorzitter of moderator. 

Dat begint al bij een pakkende opening. Dat zit 

‘m ook in het verbinden van gasten en sprekers, 

en een goede balans tussen kennis geven, 

nemen en delen. Het thema staat centraal en 

de dag wordt met volle energie en aandacht 

afgesloten. Alles vanuit de gedachte om de 

gasten een memorabele ervaring te bezorgen. 

En de sprekers een ontspannen optreden op het 

podium of voor de camera te geven. Zoals goed 

gastheerschap betaamt. 

En dat kun je ook van mij 

verwachten.”

“Met mijn passie voor 

gastvrijheid, waarin je 

zorgdraagt voor het 

comfort van de gast, ben 

ik dé gastvrouw voor de 

sprekers en de gasten en 

de ogen en de oren voor 

de organisatie van het 

event.”

Samenwerken met Suzan? 
Neem contact op via events@vermaatgroep.nl  

en wij regelen het voor je!

Suzan aan het woord horen? 

Luister de podcast ‘Het Piept en Het Kraakt’.

“Zoals goed 
gastheerschap 
betaamt. En 
dat kun je 

ook van mij 
verwachten.”
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