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Herkenbaar: succesvol congres, enthousiaste deelnemers, alleen buikpijn als de facturen binnenkomen?

Het komt vaak voor: een congres dat over het budget gaat. Onder tijdsdruk worden beslissingen genomen die 
vaak niet de goedkoopste zijn. Het moet immers wel goed zijn, “onze naam hangt ervan af’’, klinkt het dan vaak. 
Bovendien zijn er meerdere personen bezig met uitgaven. Toch is het te voorkomen.

Enkele handvaten:
Maak een verdeling in vaste en variabele kosten en bereken uw break even punt. Zo weet u hoeveel betalende 
deelnemers u nodig heeft. Is het een gratis bijeenkomst, dan is het toch goed om te weten wat uw vaste kosten 
zijn en welke variabele kosten het totaal budget opschroeven.

Variabele kosten zijn o.a.:
• Catering
• Aantal subzalen
• Deelnemersregistratie door congresbureau

Vaste kosten zijn o.a.:
• Voorbereidingsuren door congresbureau
• Huur van plenaire zaal
• Techniek 
• Drukwerk

Tips om overschrijding van budget vóór te blijven:
• Maak een begroting met daarin altijd een post ‘onvoorzien’ van 10% van het totaalbedrag
•  Zorg voor elke project meeting voor een update van de begroting zodat steeds inzichtelijk is  

wat de stand van zaken is
• Bepaal wie het budget bewaakt en de begroting steeds update
• Bepaal wie beslissingen neemt tav budget overschrijdingen
• Vraag altijd bij minimaal 2, liefst 3 leveranciers een offerte op
•  Maak keuzes: gaan we voor deze kostbare spreker, dan kunnen we geen congresmap uitreiken.  

Wat vinden we belangrijker?

‘Gevaarlijke posten’ die soms over het hoofd worden gezien
• Personeelskosten van de locatie of cateraar: let hier scherp op bij de offerte
• BTW kosten: zijn de offertes in- of exclusief BTW en kunt u die aftrekken?
• Schoonmaakkosten
• Huur locaties: is dat inclusief podium, stoelen of moet dit apart gehuurd worden?
• Drukwerk: niet alleen een brochure maar ook de enveloppe is nodig en vaak ook briefpapier van het congres.
•  Mailing: wie zorgt ervoor dat de brochure in de enveloppe gestopt wordt, gefrankeerd etc?  

Dit is vaak het mailinghuis.
• Adressenlijsten: zijn deze compleet, in één en hetzelfde bestand of moet dit allemaal nog gebeuren?
• Reiskosten van sprekers: wees helder wat de sprekers wel/niet vergoed krijgen
• Sprekers cadeaus: neem op in de begroting
•  Techniek: kan erg kostbaar worden doordat er bijvoorbeeld op het laatste moment extra microfoons nodig zijn,  

meerdere technici over meerdere zalen nodig zijn.

Haalbaarheid van het congres
Haalbaarheid wordt door meerdere zaken beïnvloedt:
• Mag iemand zelf beslissen of hij gaat of moet hij/zij daarvoor naar zijn/haar baas?
• Is de doelgroep van het congres voldoende groot?
• Heeft deze doelgroep voldoende budget voor de toegangsprijs?

Deelname aan een congres met toegangsprijs, vereist vaak toestemming van een baas. Daarom is het van 
wezenlijk belang dat bewust gekozen wordt op welke niveau het congres zit: is het een cadeautje, is het bezoek-
en ervan ‘fun’. Of is het leerzaam en aantoonbaar dat je er veel opsteekt. 

Tenslotte: bereken wat u per deelnemer uit gaat geven. Is dit een reëel bedrag? Staat dit in verhouding tot het-
geen dat u verwacht ooit ‘terug’ te ontvangen van deze deelnemers? Er zijn ook vele andere manieren om uw 
doelgroep te bereiken. Bedenk goed of een congres, relatie event de meest geschikte communicatie tool is!
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Tegenwoordig heeft elk congres concurrentie: van andere congressen, van internet, werkdruk op 
werkplek zelf, schoolvakanties etc etc. Een onderdeel van een goede opkomst is goede research 
voor de meeste geschikte datum van uw congres.

Bepalende factoren
Locatie: wat is de beschikbaarheid hiervan? Soms zijn zij niet het gehele jaar open voor congressen. 
Een voorbeeld hiervan is de Passengers Terminal Amsterdam: van mei t/m september ontvangen zij 
cruiseschepen, geen congressen. 
Een centrale ligging in het gebied waar uw doelgroep vandaan komt, is zeker bepalend. Alleen hoeft 
centraal gelegen in topografisch opzicht niet altijd de beste optie te zijn. Kies liever voor een locatie waarbij  
men ‘tegen de file in’ rijdt. Daarnaast is het belangrijk dat u weet of uw doelgroep met het Openbaar Vervoer  
reist. Dit bepaalt mede de keuze voor uw locatie; degene die op afzienbare afstand liggen van een trein/bus  
station.

Concullega congressen
Check of er geen andere congressen zijn voor uw doelgroep in dezelfde periode. En als het dan niet anders kan, 
zorg altijd dat u de eerste in het rijtje bent! Dus ook uw aankondiging valt als eerste op de (digitale) deurmat.

Grote landelijke evenementen
Een voetbal wedstrijd, Prinsjesdag zijn dagen waarop vele agenda’s geblokt worden.

Vakantie- en feestdagen
Check elke keer opnieuw hoe de vakanties vallen. Soms kan het heel verfrissend zijn om meteen na de 
zomervakantie uw congres te plannen. Deelnemers zitten nog in de ‘zomersferen’ en de bijeenkomst voelt 
als een ‘reunie’ voor het serieuze werk weer begint.

Dagkeuze
Maandag: minder geschikt omdat er vele werkoverleggen op deze dag zijn
Woensdag: minder geschikt i.v.m. vaak vrije dag, afhankelijk van doelgroep
Dinsdag en donderdag zijn geschikte dagen
Vrijdag is een dag dat veel ATV dagen vallen, dus minder geschikt.

Tijdstip
Met alle files, is het een overweging waard om na de files te starten en eindigen. Rond 10.30 uur starten is 
wat dat betreft ideaal. Soms is het raadzaam om een middag/avond bijeenkomst te houden. Uw deelnemers 
kunnen dan in de ochtend nog langs kantoor. 

Datum ‘claimen’
Het werkt enorm mee als u elk jaar uw event op dezelfde datum houdt. Hiermee wordt een traditie gebouwd, 
deelnemers gaan het als vast punt in hun jaarkalender noteren en houden deze vrij. 
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De vakantieplanning van de scholen zijn te vinden op:

www.minocw.nl/schoolvakanties

De drukste congresmaanden zijn maart, april, juni. Na de zomer barst het weer los: september en november zijn 
erg druk. In beperkte mate geldt dit ook voor oktober omdat hierin de herfstvakantie valt.

Minder geschikte maanden om een congres te plannen zijn:

Januari: iedereen start weer op, de eerste helft van de maand valt weg omdat vele mensen terugkomen van 
vakantie. 

Februari: de maand van carnaval en voorjaarsvakantie

Mei: de maand met de meeste vrije dagen waardoor veel mensen nauwelijks aan hun gewone werk toekomen. 
Laat staan een dag vrijmaken voor een congres.

Juli en augustus: zomer vakantie
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Een vol of zelfs uitverkocht congres is hard werken. Dit vraagt het actief bewerken van doelgroep,  
doorlopend tot en met het congres. 
 
De pijlers van het succes zijn:
1. Aansprekende inhoud, inspirerende sprekers
2. Duidelijk omschreven doelgroep
3. Ruim adressenbestand van potentiële deelnemers
4. Tijdige aankondiging van het congres
5. Meerdere communicatie middelen inzetten
6. Mediapartners die actief zijn in de promotie van het congres
7. Daadkrachtige PR zodat alle relevante agenda’s van vakbladen, websites het congres noemen
8. Sprekers, sponsors, deelnemers inzetten als ambassadeurs
9. Noodscenario’s bij te weinig deelnemers

Ad 1. Inhoud
Een programma dat goed aansluit bij de vraag van de doelgroep, verkoopt. Probeer de ontvanger  
in te zetten om de uitnodiging door te sturen naar andere collega’s. Dit kan bijvoorbeeld door de zin  
‘Interessant voor u? Dan wellicht ook voor uw collega, stuur deze uitnodiging door’ een opvallende  
plek te geven op de homepage van de congressite.

Ad 2. Omschrijving doelgroep
Om een goede selectie van adressen voor de uitnodigingen te maken, is een scherpe omschrijving nodig.  
Selectie criteria bij adressenverhuurders zijn o.a.:
• Branche (bouw, bank, vastgoed bijv.)
• Functie (sales, communicatie, directie bijv.)
• Niveau (directie, middel management bijv.)
• Omvang organisatie, aantal werknemers
Dit is een vraag die mediapartners ook stellen: past de congresdoelgroep bij onze doelgroep, zijn de  
lezers van ons magazine, de bezoekers van het congres?

Maak daarom een heldere omschrijving van je meest belangrijke doelgroep (A) en de daaropvolgende  
(B en eventueel C). Probeer zoveel mogelijk A adressen te verzamelen, daarna B en C in afnemende mate.  
U wilt namelijk zoveel mogelijk A deelnemers natuurlijk, dus in die verhouding staat ook het aantal adressen  
die de uitnodiging ontvangen.

Ad 3. Omvang adressenbestand
Hoogstwaarschijnlijk heeft u zelf een goed adressenbestand van de doelgroep. Het is een vuistregel  
dat u de volgende response kunt verwachten:
Gratis bijeenkomst voor ‘warme relaties’: 40 – 60% van de genodigden, komen
Gratis bijeenkomst voor relaties die minder bekend met u zijn, zullen lager scoren.
Betaalde bijeenkomsten scoren een lagere response naarmate de prijs hoger ligt. Voor commerciële  
congressen wordt gemiddeld naar 20.000 adressen een uitnodiging gestuurd, de prijs ligt voor een  
eendaags congres op circa  € 750,00. De response is dan gemiddeld 100 deelnemers. 

Bijvoorbeeld:
Gratis bijeenkomst, vaste klanten
Gewenst aantal deelnemers:    250
Minimaal benodigd aantal adressen op naam: 500 à 600

Adressen huren
De wet van de getallen geldt dus volop: met meer adressen vergroot u de kans van een grote opkomst. 
U kunt bij verschillende adressenverhuurders voor rond de € 1,00 per adres, een adres huren. Daarnaast 
wordt er meestal nog ‘selectiekosten’ in rekening gebracht.

Deze adressen mag u dan eenmaal gebruiken. En let op: de verhuurders hebben altijd controleadressen 
in de huurlijst staan. Bij overtreding kunt u een flinke boete verwachten!
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Echter: zodra de ontvanger reageert op uw mailstuk met een inschrijving of informatie aanvraag, is het adres 
van u. De ontvanger geeft namelijk aan dat hij akkoord is dat u contact opneemt.
Het huren voor een bedrag van € 1.500,00 levert u circa 1.200 goede adressen op. Dit kunnen postadressen 
of email adressen zijn. Vaak is het een goede investering.

Rekensom:
Toegang congres:     € 350
Investering:     € 1.500
Break-even: 1500/350:    4,3 deelnemers

Dus vanaf 5 inschrijvingen uit deze mailing, boekt u winst! Dus als 3,6% reageert, dat is geen extreem hoge 
response!

Ad 4. Tijdig aankondigen
Gratis bijeenkomst:     6 – 8 weken voor datum
Betaalde bijeenkomst:    15 – 10 weken voor datum

Vuistregel: hoe hoger het niveau van de deelnemers hoe eerder een aankondiging nodig is, omdat anders 
de agenda van de doelgroep al vol is. De meeste kans van slagen heeft u, indien op de congresdatum, 
de agenda nog maagdelijk leeg is. Heel anders is het als er eerst een afspraak voor verzet moet worden.

Daarnaast speelt een nadrukkelijk rol: 
Meerdaags: deelnemers moeten meer tijd vrijmaken dus vroeg aankondigen
Internationaal: deelnemers moeten vliegtickets, hotels regelen, zijn langere tijd weg

Ad 5. Communicatiemiddelen om deelnemers te werven
Mogelijkheden zijn:
Drukwerk: de vooraankondiging en congresfolder
Bijsluiter in vakbladen: werkt beter, blijkt uit onderzoek, dan een advertentie omdat de doelgroep de bijsluiter 
altijd ziet en bij interesse nog even kan bewaren om later nader te bekijken.
Email mailing: hou het kort en krachtig zodat het in één blik op het scherm van begin tot het eind te overzien is. 
Meer informatie kan met hyperlinks ingebouwd worden.
Congres website: laat deze leven, vul deze steeds aan zodat de doelgroep er steeds nieuws op vindt. Hierdoor 
hou je de interesse, wellicht dat een potentiële deelnemer in een later stadium alsnog besluit deel te nemen. 
Een lijst van reeds ingeschreven deelnemers spreekt altijd aan, dus doen!
Weblog: bijvoorbeeld van een of meer van de sprekers; hierop schenkt hij/zij aandacht aan het congres 
in het voortraject. 
Nieuwsbrief: biedt mogelijkheid om met inhoudelijke informatie in contact te blijven met degene die nog 
niet hebben ingeschreven.
Film: digitale technieken maken het mogelijk om een uitnodiging in de vorm van een filmpje te maken voor 
een redelijk budget. Dit valt in ieder geval (nog) op!

Herhaling: uit onderzoek blijkt dat het werkt om een uitnodiging tweemaal te versturen. Eenmaal aan het 
begin van het traject en eenmaal op de helft. Dus bijvoorbeeld 15 weken voor datum en 8 weken voor datum. 
Let wel op dat de reeds ingeschreven deelnemers uit het bestand van de tweede mailing zijn gehaald om 
irritatie te voorkomen!

De beste aanpak is een mix van de verschillende middelen. Dit zorgt voor variatie en ieder mens is anders: 
een ieder spreekt wat anders aan. Probeer steeds een inhoudelijke boodschap te verkondigen. Dit geeft de 
ontvanger een goed gevoel over wat het congres gaat brengen: blijkbaar hebben de organisatoren kennis 
van het vak!

Content is king!
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Ad 6. Actieve mediapartners
Een mediapartner kan veel voor de bekendheid van het congres betekenen:
• Opname van uw congres in de agenda
• Een inhoudelijk artikel over het congres voorafgaand aan het congres en na afloop
• Een speciale mailing naar de lezers van het magazine met eventueel een lezersaanbieding
• Plaatsing van een banner op de website
De beste aandacht is inhoudelijke aandacht, voorafgaand aan het congres in het magazine of de website 
van uw mediapartner. Dan kan het nog inschrijvingen opleveren. Daarnaast helpt dit de kennis over het 
congresthema te verspreiden.

Dit zijn zaken die mogelijk zijn maar lang niet altijd gebeuren. Maak duidelijke afspraken wat de overeenkomst 
inhoudt. Voor de mediapartner moet het ook een win-win situatie zijn. Mogelijkheden:
• Uitdelen magazine aan congresdeelnemers
• Eindredacteur geeft als ‘columnist’ in het congresprogramma zijn kritische mening over het onderwerp
•  Op congres website een speciale aanbieding doen voor de congresdeelnemers: gratis exemplaar van het 

magazine bij inschrijving bijvoorbeeld
• Leestafel op congres inrichten met magazines voor geïnteresseerden

Ad 7. Daadkrachtige PR
Naast de mediapartners zijn er andre items die door de doelgroep van uw congres worden gelezen 
(magazines) of bekeken (websites). Probeer ze bij uw event te betrekken.

Stappenplan:
• Maak een perslijst met alle relevante magazines, websites
• Zoek daarbij de contactpersoon van de redactie, liefst op naam een email adres
•  Stuur in een vroeg stadium een persbericht waarin u aangeeft waarom het congres georganiseerd wordt,  

wat het doel is, de doelgroep
• Stuur later de officiële uitnodiging toe
•  Stuur circa 2 weken voor datum een persuitnodiging om iemand van de redactie naar het congres te laten  

komen.
• Stuur een verslag na afloop

Doel van al deze inspanningen is:
• Opname van het congres in de agenda rubriek
• Redactionele aandacht voor en na het congres
• Een relatie opbouwen, wellicht dat er volgende editie een mediapartnership in zit 

Ad 8. Ambassadeurs
De mediapartners en sponsors die zich hebben verbonden aan het congres, willen ook graag dat het 
een succes wordt. Bovendien zijn ze gemotiveerd; zij hebben de keuze al gemaakt en deden dat omdat 
ze het een goed congres vonden! Vraag daarom hun hulp bij de marketing:
Sprekers: vraag of zij het congres op hun website plaatsen, geef ze altijd een stapel congresfolders, 
biedt ze ‘relatie kaarten’ aan (eventueel voor gereduceerd tarief)
Sponsors: idem!
Deelnemers: vraag of zij nog collega’s weten die de uitnodiging willen ontvangen, maak een aanbieding: 
bij 4 deelnemers uit dezelfde organisatie, komt de 4e gratis (bijvoorbeeld). Maak een analyse van oud-
deelnemers: wie waren er de vorige edities en nu nog niet? Bel of mail deze. Zij kennen het congres al. 
Wellicht dat het hen dit keer niet lukt om te komen maar een collega wel?
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Ad 9. Noodscenario’s
Het overkomt de beste wel eens: de inschrijvingen lopen niet volgens verwachting. Als dit tijdig 
gesignaleerd wordt, uiterlijk 4 weken voor datum, zijn er nog kansen:
•  Herhaling mailing: kijk goed naar kenmerken van de deelnemers die zich hebben ingeschreven,  

maak een selectie van mogelijke vakgenoten die dezelfde kenmerken hebben en stuur deze een  
gerichte mailing.

• Oud deelnemers: bel ze!
•  Bijsluiter in een vakblad: dit is een kaart die verwijst naar de congres website.  

Let wel op: magazines werken ver vooruit dus de deadline voor aanleveren komt vaak niet goed uit.
•  Zet de deelnemerslijst op de website: staan hier namen op van vooraanstaande vakgenoten,  

dan trekt dit anderen aan.
•  Wees eerlijk naar sprekers; geef aan dat het tegenvalt en vraag of zij relaties willen uitnodigen  

(gratis of tegen gereduceerd tarief).

Het hoeft niet dramatisch te zijn dat het aantal deelnemers kleiner is dan verwacht. Er is dan meer mogelijkheid  
tot interactie, het kan een soort masterclass worden. Voor de deelnemers die er wel zijn, maakt het  
de bijeenkomst alleen maar intenser en dus waardevoller. Netwerken gaat makkelijker.
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De uitnodiging is de eerste kennismaking voor de doelgroep met uw congres.  
Deze eerste indruk is goud waard!

Het spreekt als het goed is de taal van de ontvanger; zet aan tot lezen en uiteindelijk tot inschrijven!

Praktische checkpunten:
1. Teksten zijn kort en in actieve vorm geschreven. Het loont zeker de moeite een tekstschrijver in te huren.
2.  Check met meerdere personen de tekst op taalfouten en correcte weergave van de titulatuur en namen  

van de sprekers.
3.  Laat het ontwerp in een logisch verlengde liggen van uw huisstijl of het congresonderwerp, dit verhoogt  

de herkenbaarheid.
4.  Kies voor een vorm en drukkwaliteit die klopt: scherpe en dus professionele foto’s, papier van het juiste  

gewicht en afwerking.
5.  Let op copyright op teksten en foto’s, niet alles mag zomaar gebruikt worden. Check dit met de fotograaf  

of schrijvers van teksten die gebruikt gaan worden.

Opbouw uitnodiging
1.  De gemiddelde lezer leest van linksboven naar rechtsonder. Zorg dat daar dus ook de belangrijke  

zaken staan! Niet voor niets hebben reisgidsen rechtsonder vaak een aanbieding in het ‘oor’ staan  
(driehoek onderin).

2. Op de voorzijde altijd melden:
	 • Locatie, datum, tijdstip
	 • Titel met eventuele ondertitel, zonder de rest te lezen moet de lezer meteen snappen waar het over gaat
	 • Toepasselijk beeld: logo, foto, illustratie; beelden zeggen meer dan woorden
3.   Binnenzijde: 

  Nadere uitleg over het doel van de bijeenkomst, programma, toelichting sprekers. Het geeft antwoord op  
vragen zoals: ‘na het bijwonen hiervan weet u…’ ‘U krijgt handvaten mee waardoor u de volgende dag…’  
Het appelleert aan het gevoel dat de lezer iets mist als hij niet komt, of dat hij een kans krijgt die hij graag  
wil aangrijpen. 
Soms is het gepast om hier een ‘brief’ van de voorzitter van de congrescommissie af te drukken waarin  
hij/zij uitleg geeft over het congres. 

4.   Achterzijde: 
  Aanzetten tot inschrijven! Maak het makkelijk: als het bekend is, vul de gegevens van de ontvanger al in,  
dit kan tegenwoordig met de digitale druktechnieken. Zowel in een digitale email uitnodiging als gedrukt.  
De ontvanger hoeft alleen maar zijn handtekening te zetten. 

 Zorg dat hierdoor geen belangrijke info over het congres verdwijnt.
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Catering:
Minimaal 1 buffet uitgaande van 1 meter per maximaal 25 deelnemers
Minimaal 1 koffie uitgifte punt per 25 deelnemers
Hou rekening met 1,5 kop koffie/thee per persoon bij ontvangst
Bij een borrel, drinkt men gemiddeld 3 drankjes in het eerste uur
Wijnen tijdens diner: 1 glas per persoon per gang

Zaalopstelling:
Om te bepalen hoeveel personen in een zaal passen, hou rekening met de opstelling:
Theater:  tel 0,75m2 per persoon
Cabaret:  tel 1m2 per persoon (stoelen voor en achter de tafel gericht naar spreker)
School: tel 1,5m2 per persoon (is afhankelijk van de schoolopstelling)

Hostessen: 1 op 25-50 deelnemers. Afhankelijk van onder andere de omvang van de locatie  
(grote loopafstanden) en het aantal subsessies die ieder een hostess ter begeleiding nodig hebben.

Tijdsindeling  minuten
Ontvangst en registratie 30 
Gasten naar zaal begeleiden 10
Welkomstwoord 5
Huishoudelijke mededelingen 5
Sprekers maximaal aan 1 stuk 90
Koffie/thee pauze 20 - 30 minuten
Lunch  90
Diner  120

Financieel: neem altijd de post ‘onvoorzien’ van10% van het totaalbedrag op in de begroting
Let op dat voor catering verschillende btw tarieven gelden: 6% en 19%.

No Show
Hou bij het doorgeven van het aantal deelnemers aan de catering altijd rekening met ‘no show’.  
Dit is het aantal deelnemers dat op de dag zelf niet komt opdagen. Deze kunt u aftrekken van het  
totaal aantal aanmeldingen. Een hele voorzichtige indicatie:

Gratis bijeenkomsten 10 – 20% no show
Betaalde bijeenkomsten 5 – 10% no show

Dit percentage is erg afhankelijk van hoe ‘warm’ de band is tussen de deelnemers en de organisator.  
Hoe ‘populair’ de bijeenkomst is (uitverkocht of tegenvallende deelnemers aantallen). 
Maar ook een storm die over het land raast en grote verkeerschaos kan mensen om doen draaien voordat  
ze aangekomen zijn.
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Het model didactische analyse een uitstekend hulpmiddel bij de voorbereiding.

Om te beoordelen of een spreker op de goede weg zit in de voorbereiding van zijn presentatie, 
is het goed om deze tevoren op te vragen. Onderstaande checklist helpt bij het beoordelen ervan. 

Daarnaast nog een praktische vuistregel: gemiddeld duurt 1 PowerPoint sheet 2 minuten om te bespreken. 
Dus voor bijvoorbeeld 30 minuten is 15 sheets een maximum.

Regels voor leesbaarheid van sheets van sprekers: 
• puntgrootte 20 
• niet meer dan 30 tekens op een regel (incl. spaties) 
• niet meer dan 8 regels op een sheet. 

1.  Doelstelling.
  Wat wil ik bereiken met mijn presentatie / workshop?
Wat moeten mijn cursisten na afloop van mijn presentatie kennen of kunnen?
Doelstellingen operationaliseren oftewel
a. SMART-formuleren
	 • Specifiek 
	 • Meetbaar
	 • Acceptabel
	 • Realistisch (relevant)
	 • Tijdgebonden
b. KISS-proof - omschrijven
	 • Keep it short and simple
c. Geformuleerd als een cursistenactiviteit.
d. Werkwoorddragend . Voorbeeld:
 Kennisdoelen: opnoemen, benoemen, omschrijven, uitleggen, etc.
 Vaardigheidsdoelen: toepassen, uitrekenen, tekenen, uitbeelden, uitvoeren, etc.
 Attitude-doelen: aangeven, beargumenteren, verdedigen, etc

2. Beginsituatie.
 Waar ga ik vanuit?
Wat is het instapniveau van de cursisten – opleiding / ervaring?
Welke mogelijkheden heb ik om dit te bereiken – tijd / materialen / plaats?

3.  Inhoud.
 Wat moet ik in mijn cursus / workshop behandelen?
Welke inhoud is van belang om mijn doelstelling te bereiken?

4.  Werkvormen.
 Hoe ga ik de inhoud in mijn cursus / workshop overbrengen?
Welke werkvormen zijn effectief?
a.  Instructievormen - doceren, demonstreren
b.  Opdrachtvormen - opdrachten, casus
c. Gespreksvormen - leergesprek, discussie
d. Spelvormen - rollenspelen, simulaties

5.  Hulpmiddelen.
 Welke hulpmiddelen / materialen heb ik nodig?
hand-outs              internet verbinding
flipover   DVD / video
overhead projector computer / beamer
              
6.  Evaluatie
 Proces-evaluatie 
Waren de doelen haalbaar / sloot de cursus aan bij de doelgroep / hoe was jouw begeleiding / waren de 
werkvormen geschikt / zijn de hulpmiddelen optimaal ingezet / goede accommodatie?
 Product-evaluatie 
Zijn de doelen bereikt (kennis , vaardigheden / houding)?
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Sponsors werven voor uw congres heeft voor- en nadelen.

Voordelen
•  Sponsors geven het congres een breder spectrum; deelnemers kunnen niet alleen via lezingen maar ook via 

stands of sessies, kennis opdoen van nieuwste producten en diensten.
•  Een sponsor heeft wellicht een uitgebreid netwerk in uw branche wat kansen biedt om via de sponsor een 

gerenommeerde spreker aan te trekken.
•  Sponsors helpen mee in de naamsbekendheid van uw congres en kunnen hun marketingkanalen inzetten voor 

het werven van deelnemers.
•  Risico verlaging: sponsorgelden komen meestal in een vroeg stadium binnen waardoor er dan al zicht is op 

afdekking van (een deel) van de vaste kosten
• Extra inkomstenstroom naast deelnemersgelden (bij een congres met toegangsprijs).

Nadelen 
•  Vertroebeling van afzender: de sponsor is zo dominant aanwezig in allerlei uitingen, dat deelnemers u als or-

ganisator niet meer herkennen. 
•  Vermenging inhoud en commercie. Soms stelt een sponsor de eis dat hij wel wil sponsoren maar dan ook als 

spreker wil optreden. Deze koppeling is niet aan te raden; de inhoudelijke objectiviteit is dan weg. Het is aan 
te raden om in uw projectteam één persoon aan te stellen die sponsorwerving doet en een ander persoon die 
sprekers benadert. 

•  Te commerciële uitstraling; elke sponsor wil zichzelf goed positioneren. Soms leidt dit tot veel ‘toeters en 
bellen’ wat ten koste gaat van inhoudelijke objectiviteit en het gezag van uw congres. Hou steeds in het 
achterhoofd dat een deelnemer aan uw congres geen ‘last’ mag hebben van de sponsors. Hij of zij komt in 
hoofdzaak voor het congres en indien er geen behoefte aan is, moet het mogelijk zijn om het programma te 
doorlopen zonder gedwongen naar lezingen van een sponsor te moeten luisteren. Let hierop: u bent ambassa-
deur van de deelnemer en de sponsor!

Stappenplan
1. Sponsorplan
Begin met het opzetten van een sponsorplan. Deze is voor intern gebruik en hierin staat:
• Doel van sponsoring: doet u dit vooral voor de inkomsten of voor een breder draagvlak van het congres?
• Doelstellingen: omzet, aantal sponsoren, standhouders
•  Tijdspad: welke bedragen moeten wanneer binnen zijn (met handtekening onder sponsorcontract!). Wat gaat u 

doen als dit niet gehaald wordt, of beter: als er een overschot aan geld binnenkomt? Gaat u dit besteden aan 
een extra marketing actie waardoor meer deelnemers komen of reserveert u het voor een volgend jaar?

2. Sponsorpakket samenstellen
U moet tegenover uw sponsor wel wat te bieden hebben. Stel daarom een sponsorpakket samen. 
De meeste sponsors willen hierin terugzien:
• Middelen voor exposure: bouwen aan het imago van de sponsor
•  Middelen voor ontmoeten van nieuwe klanten en het onderhouden van bestaande relaties.
De prijs van een sponsorpakket bepalen is soms wat lastig. Handvaten daarbij zijn:
•  Hoe staat de hoogte van het sponsor bedrag t.o.v. de gemiddelde winst per klant van de sponsor. Ofterwijl: ho-

eveel klanten moet de sponsor uit uw congres halen om de investering terug te verdienen, als hij puur kijkt naar 
omzet en winst. Dit zal voor een IT adviesbureau dat gemiddeld projecten van bijvoorbeeld e 50.000,00 per 
klant doet, anders zijn dan voor een leverancier van laptops die een significant lagere marge per klant maakt. 

• Wat is de branche gewend op andere events.
•  Vergelijk de prijs van uw sponsorpakket met andere communicatie uitingen: een advertentie in een vakblad in 

uw branche bijvoorbeeld.
•  Maak pakketten voor meerdere sponsors; één hoofdsponsor en één ( of meerdere) subsponsor(s). Zo kunt u de 

hoofdsponsor meer exclusiviteit bieden en dus meer geld vragen.

3. Benaderen van sponsors 
Voor u contact legt met sponsors, stel uzelf de vraag waarom zij moeten sponsoren. De kern zit in het antwoord 
op; ‘wat kopen de deelnemers aan het congres in hun dagelijkse werk in?’ Een secretaresse heeft bijvoorbeeld 
veel invloed op inkoop van kantoorartikelen, bedrijfsuitjes, relatiegeschenken. Haar directeur zal vaker beslissen 
over het inhuren van consultancy diensten, accountants.
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Maak een lijst van potentiële sponsors. Bel ze op, verstuur het sponsorpakket, maak afspraken enzovoort. Laat 
iemand speciaal de sponsors regelen die niets met de inhoud van uw congres te maken heeft. Zo kunt u mak-
kelijker overleggen zodra een sponsor probeert inhoudelijk invloed te krijgen. 

4. Contractueel vastleggen
Leg de afspraken met uw sponsors vast in een contract en laat dit tekenen! Neem hierin onder andere op wat de 
gevolgen zijn als de sponsor alsnog afzegt en wat er gebeurd als het congres onverhoopt niet doorgaat.

5. Sponsorhandboek
Na het tekenen van het contract stuurt u uw sponsors een sponsorhandboek. Hierin staat een beschrijving van 
het congres, de locatie, plattegronden en alle logistieke zaken. Hiermee kan de contactpersoon van de sponsor 
die de stand en andere zaken gaat regelen aan de slag. 
In deze fase is het cruciaal om de sponsor het gevoel te geven dat u er alles aan doet om zijn investering tot een 
succes te maken. Dit is de basis voor het verlengen van het sponsorcontract voor de volgende editie. Een grote 
valkuil voor veel congresorganisaties is dat de sponsor na tekenen van het contract aan zijn lot wordt overgelaten. 
Soms wordt de indruk zelfs gewekt dat de organisatie de sponsors het liefst ‘wegduwt in een hoek’ omdat het 
commercie is. 

6. Evaluatie
Heel belangrijk is om naar afloop te evalueren met je sponsors. Des te groter is de kans dat ze er volgend jaar 
weer bij zijn. Soms is dit lastig als er op het congres een aantal zaken minder goed zijn gegaan. U zult des te 
meer respect ontvangen als u toch belt en vraagt naar de bevindingen en dit probeert op te lossen! 
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Content = King, is een veelgehoorde kreet. De inhoud van uw dag is cruciaal. Het programma kan pragmatisch 
worden opgebouwd langs onderstaande stappen.

1. Doelgroep echt weten te benoemen
Niveau: beginner, gevorderde, senior. Net gestart met werken of in een functie, enkele jaren werkzaam en zeer 
ruime werkervaring.

Branche: komen de deelnemers uit één branche of verschillende?

Wie zitten er echt in de zaal? Specifiek omschrijven in termen van:
Aandachtsprofielen:
•  Wetenschapper
•  Overheid, non-profit
•  Adviseurs, consultants
•  Aanbieders van producten/diensten
•  Gebruikers, klanten van diensten en producten

Maak een matrix van de deelnemers dat bestaat uit: 
•  Functie, niveau, branche en aandachtsprofiel 
•  Groepeer deze in maximaal 5 groepen
•  Zorg dat je voor elke groep een programma biedt dat aansluit bij hun  profiel

   Functie           Niveau            Branche                           Aandachtsprofiel
   

2. Hoofdthema bepalen 
Het is belangrijk dat het hoofdthema een zekere ‘urgentie’ heeft. Als een vakgenoot hier niet naartoe gaat, 
mist hij of zij daadwerkelijk iets, informatie, kennis dat ertoe doet. Stel steeds de vraag: “wat zou een deelnemer 
missen als hij deze dag niet komt’ , net zolang tot hier een bevredigend antwoord op komt.

Sommige mensen nemen de beslissingen vanuit ‘zekerheid’: ik wil niets missen. Anderen vanuit het gevoel van 
kansen: ‘ik ga want ik kan veel leren en nieuwe contacten opdoen’. Het thema moet beide groepen aanspreken. 

Een goede concurrentie analyse kan daarbij enorm helpen. Kijk eens over de grens naar landen die in 
uw vakgebied voorop lopen en welke events daar plaatsvinden. Dit kan inspiratie opleveren voor invalshoeken 
van uw thema, sprekers, werkvormen etc.

3. Deelnemers research
Op het moment dat u uw concept programma klaar heeft: het thema, de verschillende lezingen, wellicht al een 
paar namen van mogelijke sprekers, is het goed om dit voor te leggen aan een aantal vakgenoten. Dit kunnen 
er 10-15 zijn, die u wellicht kent. En waaraan u gerust kunt vragen of zij voor dit programma in de auto zouden 
stappen. De feedback van deze gesprekspartners, scherpen het programma aan. En in het slechtste geval, gaat 
u opnieuw nadenken over het congresthema. Maar dat hoort u liever in deze fase dan later, nadat de uitnodiging 
verstuurd is!

4. Dagvoorzitter en sprekers benaderen
Als het hoofdthema is, begint de invulling ervan. Cruciaal daarbij is de dagvoorzitter(ster). U heeft verschillende 
opties:
Een vakgenoot die naam en faam in uw branche heeft. Voordeel is dat mogelijke deelnemers deze persoon 
kennen en zien als deskundige. Dit heeft uitstraling op uw congres. Nadeel kan zijn, dat deze persoon wel heel 
inhoudelijk deskundig is, maar het lastig vindt om de sprekers scherpe vragen te stellen. Men kan elkaar namelijk 
in het vakgebied nog eens tegenkomen! Daarnaast is niet iedereen een goed ‘time keeper’. Iets wat cruciaal is 
om de laatste sprekers ook tot hun recht te laten komen. Bij grote uitloop in tijd is dat niet mogelijk en bovendien 
zijn de deelnemers dan al veel vermoeider.
Ervaren journalist (bijv. Frenk van de Linden). Voordeel: staat los van de branche en kan daardoor diepgang en 
scherpte in de vragen leggen. Is gewend om ‘de lastige vragen’ te stellen die ook bij de deelnemers in de zaal 
spelen. Zoals ‘wat ging er nou niet goed, wat zou u de volgende keer anders doen?’.  
Bekende Nederlander (bijv. Astrid Joosten). Voordeel: het trekt deelnemers en u krijgt een ervaren gespreksleider. 
Nadeel: het kan kostbaar zijn, bedragen vanaf € 3.000,00 zijn heel normaal.



9. Zes stappenplan congres inhoud (vervolg)

15

Vervolgens start u met de benadering van sprekers. Zorg natuurlijk dat u heel duidelijk voor ogen heeft 
wat u de mogelijke spreker gaat vragen:
• Welke inhoud moet zijn/haar presentatie hebben?
• Welke dilemma’s spelen daarin die behandeld moeten worden?
•  De drie hoofdpunten die in het hoofd van de deelnemers moeten zitten na afloop van de presentatie. 

Daarnaast de praktische zaken:
• Kan hij/zij op de congresdatum? Geef ook meteen aan op welke tijd!
• Welke vergoeding rekent hij/zij?
• Mag hij/zij namens zijn organisatie over dit thema spreken?
•  Werkvorm: zodra duidelijk is dat de spreker kan en wil, stem dan af wat de werkvorm is die het beste  

in het programma past. Dit bepaalt zelf, meestal voordat u de sprekers belt. Soms kan het goed zijn om  
dit met de spreker te overleggen. Als hij/zij bijvoorbeeld aangeeft niet veel tijd voor voorbereiding te hebben,  
is een interview een mogelijke oplossing.

5. Werkvormen
De tijd van congressen die een plenair programma aanbieden van 10 uur tot half 5, is over. Interactie,  
maatwerk programma, en acts zijn tegenwoordig heel gangbaar. De deelnemers raken in hoofd (ratio)  
en in hart (emotie) geeft de optimale mix. De deelnemer is niet alleen overtuigd dat een aantal onderwerpen 
zinvol zijn die het congres behandeld, maar hij/zij is er ook enthousiast over!

Enkele voorbeelden van werkvormen:
Ronde tafels discussies. Dit is een werkvorm die over het algemeen tijdens de lunch gehouden wordt maar  
dit kan natuurlijk ook daarvoor of daarna. Doel: onder leiding van een discussieleider, met vakgenoten  
45 minuten discussiëren over een thema. Prettig bijkomend effect is dat de deelnemer meteen 7 andere  
vakgenoten (beter) leert kennen.

1-op-1 gesprekken. Doel: deelnemer kan in een 15 minuten gesprek, heel gericht vragen stellen aan een 
deskundige over dit onderwerp. Die geeft indien mogelijk een maatwerk advies.

Lagerhuis debat. Deze werkvorm maakt het mogelijk om informatie over te brengen aan een grotere groep 
en kennis uit te wisselen doordat de deelnemers actief hun mening geven over de materie. Het gaat dan 
vaak om onderwerpen waar deelnemers al ervaring mee hebben. Doel: onder deskundige begeleiding, 
de deelnemers zoveel mogelijk input geven over een thema doordat andere deelnemers hun kennis en 
kunde delen in de discussie.

Kort geding. Een werkvorm waarin een rechtszaak nagespeeld wordt. De deelnemers worden verdeeld in 
‘gedaagden’ en ‘uitdagers’, de gespreksleider zorgt dat beide partijen voldoende aan het woord komen. 
Een externe deskundige kan als rechter fungeren. Er is een officier van justitie die de bijeenkomst start en 
uitleg geeft. Tenslotte is er een advocaat van de gedaagden die weerwoord geeft aan de officier van justitie. 
In totaal vormen dus 3 deskundigen, een gespreksleider en de deelnemers de entourage.

6. Keuze voor congres of andere vorm
De levensfase waarin een onderwerp zit, bepaalt mede of er voor een congres gekozen kan worden.

Fase 1:  bewustwordingsfase: onderwerp is nieuw 
Er is een bewustwording over het onderwerp op gang aan het komen => congres geschikt

Fase 2: invoeringsfase: men gaat aan de slag
Fase 3: gebruikersfase: hoe toe te passen
Fase 4: beheersfase: ik kan het al maar hoe beheers ik de kosten, hoe verbeter ik
Fase 5: alles is bekend: er is niet veel nieuws meer, ervaringen uitwisselen

In het algemeen kun je stellen dat je niet voor de vorm ‘congres’ moet kiezen als je echt de diepte in wilt gaan. 
Dan kies je voor een workshop met een kleine groep deelnemers. Wel kun je een congres inzetten als het meer 
op de grote lijnen kan blijven zoals in fase 1. Een mengvorm is voor fase 2 prima: congres met subsessies.

Een aparte categorie vormen de ‘netwerk-congresssen’. Hier speelt het zien en gezien worden, ontmoeten van 
nieuwe en bekende mensen, de hoofdrol. In het programma is het belangrijk dat er ‘grote’ bekende sprekers 
in staan, dit appelleert aan het gevoel van status wat de deelnemers zoeken. Daarnaast moet er een fiks ‘fun’ 
gehalte in zitten. 
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Het is onze passie om ‘congressen met impact’ te realiseren. Dus zijn we nadrukkelijk de ambassadeurs van 
onze opdrachtgever én de deelnemers! Dit doen wij sinds 2004. 

Ons onderscheidende vermogen zit in de combinatie van inhoudelijke congreskennis, specifieke know-how van 
congres marketing en perfecte logistieke uitvoering. 

Kortom:
•	 Inspireren	in	hoofd	én	hart
•	 Een	volle	zaal	met	deelnemers
•	 Binnen	uw	begroting

Saaie congressen zijn er tenslotte al genoeg!


