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Slimmer, beter, duurzamer
Marièlle Beek, de ondernemer achter event-organisatie East Side en ontwerp-  
en realisatiestudio Perspekt is een vrouw die de handen uit de mouwen 
steekt en die ook als things get rough innovatief blijft. De coronacrisis van de 
afgelopen maanden was daarom geen moment om in de touwen te hangen, 
maar juist hèt moment voor een intensieve herijking van het werk en een 
hernieuwde focus op duurzaamheid. 

Hoe East Side en Perspekt hun dienstverlening aanscherpen

Links Annemiek van de Mast en rechts Marièlle Beek



et is een zonnige dag in Haarlem als Marièlle Beek 
en programmamaker Annemiek van de Mast 
aanschuiven voor een gesprek over hun visie op 

succesvol duurzaam ondernemen en wat dat in het 
bijzonder betekent voor East Side en Perspekt.
Marièlle: ‘Met beide bedrijven bestrijken we een breed 
terrein. We doen bijvoorbeeld zaken met musea, 
bezoekerscentra en overheid en we bieden inhoudelijk 
onder meer tentoonstellingen, events, apps, games en onze 
nieuwste loot immersive theater aan. Wij opereren heel 
breed, maar hebben tegelijkertijd een duidelijk profiel 
waarbij de inhoud bepaalt welk middel we gaan kiezen. 
Het middel is bij ons nooit het vertrekpunt, maar in feite 
het eindstation. Het is het zichtbare of het tastbare resultaat 
van de gekozen strategie. Juist daarom vragen we onze 
opdrachtgevers èn onszelf steeds: wat is de inhoud, welk 
doel willen we bereiken en wat is daarvoor het beste 
middel? Dat kan een live event zijn, een tentoonstelling, 
website, app, film, game, activatie of een combinatie 
daarvan. Het belangrijkste is dat we iedere keer weer 
volledig ‘open’ aan een opdracht beginnen. Alleen dan 
bereik je het beste resultaat. Wij maken met onze klanten 

primair een totaalplan en beoordelen strategisch waarom je 
iets wel of misschien wel juist niet moet doen.’

televisie-ervaring
Annemiek: ‘We maken daarbij het liefst gebruik van de 
unieke koppeling tussen Perspekt en East Side. Perspekt 
maakt bijvoorbeeld de tentoonstelling, East Side zorgt voor 
het event er omheen.’
Voor de nu snel aan populariteit winnende online events 
heeft East Side een aantal skills in huis die ertoe doen. 
Iedereen die presenteert, wil uiteindelijk op de best 
mogelijke manier uit de verf komen. Voor een online 
videoperformance gelden andere regels dan voor een live on 
stage performance. Annemiek: ‘We hebben van huis uit 
theater en televisie-ervaring. Dat is een serieuze 
meerwaarde. Online is in feite heel vergelijkbaar met hoe je 
een televisieprogramma maakt. Daarin hebben wij met 
onze televisie-ervaring een hoop te bieden. Online events 
moeten nog nadrukkelijker geregisseerd worden dan live 
events. Dat vergeten nogal wat mensen en daarmee verliest 
je event aan impact. Ik denk overigens dat online events 
een blijvertje zullen blijken als onderdeel van de 
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Ecomare op Texel, vaste tentoonstelling Wonderlijk Wad. Half mei 2020 geopend. Combinatie van museum (collectie) en science center (doe dingen digitaal en hands-on)  
met context (overal en inzoomen op dieper niveau voor wie wil) en met een belevenisomgeving
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toenemende behoefte aan duurzaamheid. Maar ook als 
kwalitatieve versterking en verbinding van het voor- en 
natraject van een live event. Voor veel bedrijven is het dus 
belangrijk daarin op een goede manier te investeren.’

de tijd nemen
Omdat East Side en Perspekt in de loop der tijd steeds beter 
op elkaar ingespeeld zijn geraakt, hebben Marièlle en 
Annemiek de afgelopen maanden de kans gegrepen om de 
onderlinge verwevenheid beter en meer gestructureerd 
zichtbaar te maken voor de opdrachtgever. Ook is er 
gewerkt aan een duurzaamheidscheck die zowel intern als 
extern als leidraad wordt genomen bij alle werkzaamheden. 
Marièlle: ‘Van concept tot uitvoering, stellen we ons de 
vraag: hoe kunnen we onze dienstverlening nog duurzamer 
krijgen, hoe brengen we dat op een heldere manier over het 
voetlicht bij onze opdrachtgevers en hoe bieden we hen en 
onszelf concrete handvatten? Hoe mooi is het dat we daar 
nu de tijd voor kunnen nemen en dat we daar vorm aan 
kunnen geven?’
De ontwikkelde duurzaamheidschecklist wordt inmiddels 
als meetlat naast elk event gelegd Per medium is er een 
andere checklist die steeds uitgebreid wordt.
Marièlle: ‘We willen op dit moment per event minimaal 10 
punten helemaal op orde hebben. Volgend jaar moeten dat 
er 15 zijn, daarna 20. We zijn daarin competitief naar 
onszelf en betrekken onze klanten daarin.’
Annemiek: ‘Ook hier vragen we de opdrachtgever 
nadrukkelijker naar strategie en samenwerking. 
Duurzaamheid is een bewustwordingstraject aan beide 
kanten.’

mooiste eeuw
Marièlle: ‘Wij maken met onze klanten een journey. We zitten 
hoog in kwaliteit, we weten waarnaar we moeten kijken. 
Daarom ook is het belangrijk de duurzaamheidscyclus iedere 
keer opnieuw te beoordelen. Daarbij komt dat live events op 
dit moment een nog schaarser goed zijn en dat biedt volgens 
ons juist nu gelegenheid om toekomstgericht te ontwerpen. 
Maar het begint met het met elkaar erover te hebben. Niet 
meteen in de modus springen van ‘ik wil dit of het moet zo’ 

terwijl het op een andere manier misschien beter, effectiever 
èn goedkoper kan. Het waarom, wat en hoe centraal stellen. 
Dat is de reis. Daarbij vind ik het heel belangrijk mensen 
ervan te overtuigen dat het een heel leuke reis is om met 
elkaar te maken. Samen kunnen we bijvoorbeeld de 
ontwerpers en bouwers uitdagen om ontwerpen te maken die 
klanten kunnen hergebruiken. Bij elke stap die we doen, 
denken we, kan het duurzamer?’
Stralend vervolgt ze: ‘Ongelooflijk toch? Het wordt nu èn mooi, 
èn leuk èn goed voor de wereld. We zitten op een ernstig punt 
in de geschiedenis. Het kan de mooiste eeuw worden of de 
lelijkste. Ik geloof dat het de mooiste kan worden als we op de 
juiste manier onze aandacht besteden aan wat we doen en 
daarbij écht gezamenlijk aan oplossingen werken.’
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Duurzaamheid is een bewustwordings-
traject aan beide kanten

Nationaal Monument Kamp Vught, vaste tentoonstelling ‘32.000 verhalen en zeven seizoenen’
Fotografie DigiDaan
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