flowburo bestaat 10 jaar en vergroot expertisegebied
flowburo is het evenementenbureau van het ROC van Amsterdam (ROCvA), waar mbo- en hbostudenten onder professionele begeleiding evenementen organiseren, produceren en uitvoeren. In de
organisatie en uitvoering van de evenementen in de stad Amsterdam maken we gebruik van de
talenten, kennis en expertise van de studenten van de verschillende opleidingen binnen het ROCvA.
Naast organiseren is het werven, trainen en begeleiden van onze studenten een belangrijke taak.
10-jarig jubileum
Dit jaar viert flowburo haar 10-jarig jubileum. In deze periode heeft flowburo zich ontwikkeld tot een
professioneel projectbureau dat allerlei verschillende evenementen organiseert. De thuisbasis is
MBO College Zuid en naast het hosten van events en het ondersteunen van de opleidingen in Zuid
zijn het ROCvA, Topsport Amsterdam, Gemeente Amsterdam en het Olympisch Stadion vaste
partners. Samen zorgen zij ervoor dat vele studenten een leerervaring opdoen binnen de
evenementenbranche. Ook in deze tijden beweegt flowburo mee met de veranderende markt, om
toch samen met hun partners online of hybride events te organiseren en nog steeds studenten een
leerervaring te kunnen bieden.
Uitbreiding expertisegebied
Door de ontwikkelingen in de huidige markt ziet flowburo kansen om hun expertisegebied te
verbreden, waardoor zij partners en opdrachtgevers nog beter kunnen bedienen. Vanaf 1 februari zal
het flowburo zich daarom ook richten op het organiseren en produceren van mediaproducties als live
TV, talkshows, webinars en podcasts. Daarnaast zullen ze werkzaam zijn op het gebied van
marketing, communicatie en concepting waarbij zij opdrachtgevers kunnen ontzorgen in contentcreatie en design.
Extra stageplaatsen voor studenten
In de huidige markt is er helaas een schrijnend tekort aan stageplaatsen voor (mbo) studenten. Met
deze uitbreiding biedt flowburo vanaf februari 2021 6 extra stageplaatsen aan, voor opleidingen als
Event Producer, Marketing & Communicatie en Media & Events. Ook bij deze producties zullen waar
mogelijk (1e jaars) studenten in de uitvoer worden meegenomen. Flowburo hoopt op deze manier
nog meer (leer)ervaring te kunnen bieden aan studenten binnen de event- en mediabranche.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
Linda Tielemans (Projectleider): l.tielemans@rocva.nl
Jorien Dam (Projectleider): j.dam@rocva.nl

