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Organiseer jij dat congres even... 
 
Checklists, tips en kengetallen 
 
Combinatie congreswerkzaamheden met je normale werk 
Maak voor jezelf een overzicht: 

• Welk werk moet gebeuren, hoeveel tijd kost dat en wanneer? 
• Maak een opzet van de taakverdeling voor congresteamleden en bespreek die. 
• Breng je eigen rol nadrukkelijk in beeld met daarbij:  

- welke zaken wanneer uit je agenda gaan en hoe dit wordt opgelost 
(overslaan, overdragen) en overleg dit met je direct leidinggevende. 

• Maak een �What if...� scenario als het spaak loopt, waar is dan hulp vandaan te halen: 
- uitbesteden van taken 
- collega die kan bijspringen  
- stagiaire? 

• Nodig een congresbureau uit om te bezien welke taken tegen welke kosten kunnen 
worden uitbesteed. Dit kan wellicht meteen besproken worden of achter de hand 
gehouden worden als het spaak dreigt te lopen. Tijdrovende werkzaamheden die 
goed uit te besteden zijn: 

-  deelnemerslijst 
- vervaardigen badges 
- deelnemersregistratie 
- samenstellen congresmap 

• Kijk of de organisatie van het congres efficiënter kan: 
- elektronisch aanmelden en bevestigen 
- pinapparaat zodat alle betalingen voor het congres afgehandeld zijn 

• En last but not least: vraag om hulp als je het niet redt! Je zult verbaasd zijn hoeveel 
collega�s je willen helpen! 

 
Wat bevat een sprekersbevestiging? 

• Een letterlijke weergave van titel van zijn/haar lezing, naam, functie, naam van de 
organisatie zoals die in het programma worden vermeld. 

• Afspraak over vergoeding: reiskosten en sprekersvergoeding. 
• Wanneer de presentatie aangeleverd moet worden en aan welke eisen deze moet 

voldoen. 
 
Checklist locatie 

• Wanneer is de uiterste datum dat de optie op de locatie moet worden omgezet in een 
definitieve boeking? 

• Wat zijn de eventuele annuleringskosten? 
• Wanneer kun je het aantal deelnemers nog naar boven of beneden bijstellen zonder 

extra kosten? 
• Maak duidelijk of op verzoek �speciale dranken� geschonken mogen worden of niet 

(kostenaspect). 
• Is het aantal buffetten in verhouding tot de deelnemers voldoende zodat er geen 

lange wachtrijen ontstaan? 
• Zitten er meer groepen in de locatie en lopen die door jouw bijeenkomst heen tijdens 

pauzes? 
• Routing: idealiter is de pauzeruimte naast de zaal waar de bijeenkomst plaatsvindt. 

 
Top 3 valkuilen 

1. Collega�s houden zich niet aan deadlines. 
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2. Je kunt het congres niet combineren met je dagelijkse werk. 
3. De bijeenkomst wordt saai en eentonig. 

 
Hoe motiveer je collega�s de deadline te halen? 

• Maak een projectdraaiboek met tijdsplanning en takenverdeling. 
• Herhaal de afspraken in de vorm van een actielijst in elk verslag van een 

projectmeeting. 
• Bedenk alternatieven en communiceer deze in de e-mail waarin je herinnert aan de 

deadline. 
 
Kengetallen 
Respons op mailing bij een betaald congres 10 procent: 

- de prijs ligt dan niet hoger dan 500 euro. 
Respons op mailing bij een gratis congres 20 > 60 procent: 
 - geheel afhankelijk van hoe bekend de genodigden zijn met de initiatiefnemer. 
 
Regels voor leesbaarheid van sheets sprekers 

• Puntgrootte 20 
• Niet meer dan 30 tekens op een regel (incl. spaties) 
• Niet meer dan 8 regels op een sheet. 

 
Hostessen 

• 1 op 25 > 50 deelnemers 
 
Catering 

• Minimaal 1 buffet, uitgaande van 1 meter per 25 deelnemers. 
• Minimaal 1 koffieuitgiftepunt per 50 deelnemers. 
• Wijnen tijdens het diner: 1 glas per persoon per gang. 

 
Houd rekening met 1,5 kopje koffie/thee per persoon bij ontvangst. Bij een borrel drinkt men 
gemiddeld 3 drankjes in het eerste uur.  
 
Om te bepalen hoeveel personen in een zaal passen, houd je rekening met de 
opstelling. 

• Theater: 0,5 m² per persoon. 
• Cabaret: 1 m² per persoon (stoelen voor en achter de tafel gericht naar de spreker. 
• School: 1,5 m² per persoon (afhankelijk van de schoolopstelling). 

 
Tijdsindeling    Minuten 
Ontvangst en registratie  30 
Gasten naar de zaal begeleiden 10 
Welkomstwoord   5 
Huishoudelijke mededelingen  5 
Sprekers maximaal aan één stuk 90 
Koffie/theepauze   20/30 minuten 
Lunch     90 
Diner     120 
 
Financieel 
Neem altijd de post �onvoorzien� van 10 procent van het totaalbedrag op de begroting. 


