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achtergrond

In het adellijke stadspaleis Hof van Zevenbergen, één van de mooiste monumentale gebouwen in ’s-Hertogenbosch, vind 
je Artishock Events en Marketing. Een gerenommeerd en verbindingleggend bureau van directeur/eigenaar Mechtild 
Stultiens van Straaten dat dit jaar 25 bestaat. Met respect voor het historische en authentieke karakter is de inrichting van 
het hofcomplex modern vormgegeven. Stoer en sfeervol met ruimte voor frivoliteit en kunst. Een goede weergave van haar 
‘bewoners’ die de behendigheid om op creatieve wijze memorabele momenten te creëren uitermate goed beheersen.

Artishock Events en Marketing

Next level storytelling

Artishock heeft een quote van Albert Einstein  
geaffilieerd als lijfspreuk: 
‘If you always do what you did, you’ll always get 
what you got’

Origineel maatwerk is wat hier de klok slaat. Keer 
op keer ontstaan out-of-the -box- ideeën uit een 
combinatie van lef, plezier en het vermogen ver-
schillende perspectieven te belichten. Artishock is 
next level storytelling, moment by moment… 

Le Grand Départ
Voor de liefde reisde Stultiens van Straaten naar 
Frankrijk, studeerde af in Parijs en startte haar 
carrière in de kunstwereld. ‘Met letterlijk een 
vuilniszak vol creaties ging ik langs galeries en 
musea om Nederlandse kunstenaars te promoten. 
Mijn relatie hield echter geen stand en ik keerde 
midden jaren ‘90 terug naar Nederland.’

‘Hier werd ik in 1995 gevraagd als poortwachter 
voor de Tour de France die het volgende jaar in 
‘s-Hertogenbosch zou starten. Uiteindelijk kreeg 
ik de verantwoordelijkheid voor de coördinatie 
van de gehele ‘Grand Départ’. Feitelijk is dit ook de 
grand départ geweest voor Artishock. Een jaar la-
ter mocht ik als Chef de Projet hetzelfde doen voor 

de Tour in Rouen. Vervolgens werd ik gevraagd als 
‘Direction Opérations Extérieures’ voor het stadion 
van Bordeaux tijdens het WK Voetbal. Dit lijkt 
allemaal net zo onwaarschijnlijk als een Française 
die de Elfstedentocht mag organiseren’, lacht 
Stultiens van Straaten. 

‘Artishock is next level story-
telling, moment by moment… ‘

Ander type DNA
‘Naast scheepsbouwers, ICT-bedrijven, bouwbe-
drijven, energiebedrijven en banken, bedienen 
we een ander type klant als Overheden, Semi-
Overheden, Onderwijsinstellingen, Zorginstellin-
gen en Goede Doelen Organisaties. We zijn naast 
met indoor businessevents ook buiten actief, in de 
openbare ruimte, en dat vergt specifieke discipli-
nes. Bij dat soort projecten hebben we ook te ma-
ken met omwonenden, vergunningen, veiligheid 
en crowdstromen en dat geeft een wisselende 
dynamiek. Van helemaal niets iets spectaculairs 
maken, die grootschaligheid en niche, dat zit in 
ons DNA, daar huist onze kracht.’ 

Verhalen genereren impact en maken het 
verschil
‘Artishock ziet events als onderdeel van een 
verhaal, een hoger doel, want zo krijgen die 
events impact voor de lange termijn en worden ze 
investeringen in plaats van kostenposten. Voor de 
stichting ‘Fight Cancer’, bedachten en organiseer-
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schap aan de Universiteit van Utrecht. Haar kracht 
is het bedenken van creatieve concepten met een 
duurzame, beklijvende boodschap. 

Via een reeks touch points vertellen we een kro-
niek en leggen de kernwaarden van een bedrijf of 
instelling aan het voetlicht. We ‘verbreden’ hierbij 
de algemene ‘corporate bullshit’ - excusez le mot - 
zoals iedereen die pretendeert te hanteren. Uiter-
aard draait het allemaal om innovatie, data en 
duurzaamheid, maar wat maakt jouw organisatie 
nu zo bijzonder? En wat moeten de doelgroepen 
beter weten na het event dan ervoor? En hoe houd 
je je medewerkers en klanten enthousiast en aan-
gehaakt? Wij bewaken, delen en beleven juist het 
wezenlijke verhaal, de core en essentie. Verrassen, 
verdiepen én verbinden, dat is waar het bij ons 
iedere dag om draait’, concludeert Stultiens van 
Straaten, ‘zodat we impact genereren en samen 
met de klant het verschil kunnen maken.’  

Artishock Events 
trakteert! 
Om ons 25 jarig bestaan te vieren biedt ons 
creatieve team dit jaar maar liefst 25 GRATIS 
brainstormsessies aan.
Heeft jouw bedrijf of organisatie de meest 
inspirerende briefing om in aanmerking te 
komen voor deze mieterse kans? 

Meld je aan via mechtild@artishockevents.nl 
Wie weet behoor jij tot het selecte gezelschap.

Artishock Academy
‘In mijn beleving moet Artishock blijven groeien 
en ontwikkelen want het kán altijd beter. Klanten 
geven je de kans dit te bewijzen en onze mensen 
moeten het dóen. De dynamiek tussen opdracht-
gever en bureau vormt een uitdagend spannings-
veld om in te opereren.

Liefst verdiep ik mijn rol als inspirator en coach 
en stuur ik op training en ontwikkeling van mijn 
in-house talenten. In een open sfeer wil ik ervoor 
zorgen dat ze niet hoeven te doen wat ze niet 
helemaal ligt en juist gaan excelleren in waar ze 
goed in zijn. 

Naar aanleiding van ons 25 jaar bestaan lanceren 
we op 16 mei de eerste editie van onze Artishock 
Academy. Eventmanagers, directiesecretaressen, 
HR-medewerkers en iedereen die de taak heeft 
binnen een instantie om events te organiseren 
willen we wegwijs maken in deze boeiende 
wereld. Zij mogen hun eigen specifieke casus 
inbrengen die we dan samen een betekenisvolle 
invulling gaan geven’, aldus Stultiens van Straaten. 
‘Tenslotte begint alles met een goed verhaal.’ 

‘We ‘verbreden’ de algemene 
‘corporate bullshit’ - excusez le 
mot - zoals iedereen die  
pretendeert te hanteren.’

Geen ‘Corporate Bullshit’ 
Stultiens van Straaten studeerde Spaanse taal- en 
letterkunde en vervolgens Communicatieweten-

den we het concept ‘Swim to Fight Cancer’ wat in-
middels is uitgerold naar 14 steden in Nederland. 
Dit jaar gaan we met elkaar miljoenen ophalen 
voor kankeronderzoek. Voor ziekenhuizen hebben 
we een maatwerk filmformat voor medewerkers 
ontwikkeld om kernwaarden op een ludieke ma-
nier te laten beleven en beklijven. Op basis van een 
script, dat samen met medewerkers wordt ontwik-
keld en met een flinke knipoog is er voor iedereen 
een rol weggelegd. Alle medewerkers gaan naar de 
première van hun eigen film en er volgt een heuse 
Oscaruitreiking tijdens hetzelfde event. 

In die 25 jaar hebben we zo’n 60 events georgani-
seerd waarbij ons Koningshuis vertegenwoordigd 
is. Voor de TU Eindhoven creëerden we ‘Momen-
tum’, een serie Academische plechtigheden (die 
eerder matig bezocht werden) geïntegreerd tot 
één duidelijk verhaal met als climax de officiële 
Graduation. Het ongekende aantal van 3800 
aanwezigen op de campus mogen verwelkomen 
bewijst de impact door het strategisch koppelen 
van uiteenlopende evenementen en doelgroepen.’

‘Nederlandse bedrijven en 
overheden hebben we bereikt 
door bewustzijnsvol en  
betekenisvol bezig te zijn.  
Feestvieren gebeurt al genoeg’

Betekenisvolle evenementen 
‘Nederlandse bedrijven en overheden hebben 
we bereikt door bewustzijnsvol en betekenisvol 
bezig te zijn. Feestvieren gebeurt al genoeg’, aldus 
een kordate Stultiens van Straaten. ‘Persoon-
lijke verhalen maken met een maatschappelijke 
betekenis en menselijke aspecten is key. Events 
zijn waardevolle communicatietools. Artishock wil 
opdrachtgevers verder brengen en toekomstige 
maatschappelijke thema’s verhalen. 

Inmiddels heb ik een gevarieerd team van 15 
talenten om me heen verzameld, bestaande uit 
conceptontwikkelaars, (online)communicatie- 
strategen, een eigen video- en ontwerpstudio en 
senior projectleiders. Iedereen heeft een verschil-
lende achtergrond op het gebied van theater, 
de internationale sportwereld, internationale 
congressen of in televisieland. In ons vak zijn goed 
kunnen schakelen, sensitief, inlevend en intuïtief  
zijn belangrijke assets. Omdat gamification, 
Virtual Reality, AI en video steeds belangrijker 
worden voeg ik graag jonge wilde honden met die 
achtergrond aan mijn team toe. Ik wil graag me-
dewerkers die hier goed in zijn en passie voor het 
vak hebben, en verzamel vooral mensen om me 
heen die altijd beter zijn dan ikzelf op bepaalde 
gebieden. Een divers team zal spiegelen en elkaar 
versterken zodat wij onze klant steeds beter  
kunnen bedienen.’ 

Event waar circa 200 gasten exclusief deelgenoot waren van het verhaal van het 30-jarig bestaan, dat tevens op de dinertafels 

werd geprojecteerd.


