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Organiseren van (internationale) conferenties 

Deze checklist helpt je overal aan te denken bij het organiseren van een conferentie.  

1. Na binnenkomst antwoordkaarten 

• Antwoordkaarten verwerken. 

• Deelnemerslijst opstellen. 

• Presentielijsten maken. 

• Naamkaartjes en naambordjes (voor aan tafel) maken.  

• Eventueel hotelkamers reserveren. 

• Met het hotel afspreken wie gedurende de conferentie wat moet betalen.  

• Proefetentje.  

• Bijzondere wensen uitvoeren. 

2. De plaats van de bijeenkomst 

• Kiezen van een geschikte ruimte.  

• Ruimte vooraf goed inspecteren. Denk daarbij aan: 

• verlichting, ventilatie, akoestiek, storingen door lawaai en nevenactiviteiten.  

• Loop dit goed na en tref waar mogelijk tegenmaatregelen.  

• Plaatsing van tafels en stoelen bepalen. 

• Planning en toewijzing van plaatsen. 

• Naamkaartjes op tafel (aan beide zijden van tekst voorzien). 

• Firma-embleem of dat van de bijeenkomst. 

• Aankleding (bijv. tafellinnen, plantendecoratie etc.).  

• Water/vruchtensap voor inleiders en deelnemers + glazen. 

• Spreekgestoelte. 

• Microfoon. 

• Luidsprekers.  

• Extra verlichting. 

• Mogelijkheid tot verduisteren. 

• Airconditioning. 

• Mogelijkheden voor (simultaan)tolken. 

• Verzorgingsmogelijkheden tijdens de bijeenkomst. 

• Registratiebalie en informatiestand. 

• Ruimte voor de pers. 
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• Tafel voor de ceremoniemeester. 

• Aangrenzende ruimte die kan worden gebruikt. 

• Klok.   

• Telefoon.   

• Bordje aan de buitendeur (Niet storen s.v.p.).  

• Schrijfmateriaal. 

3. Technische hulpmiddelen 

• De benodigde hulpmiddelen nalopen. 

• Daglichtprojector. 

• Folie + reserverol. 

• Stiften. 

• Reservelampjes. 

• Projectiescherm of -wand. 

• Diaprojector met toebehoren 

• Beamer + laptop of pc. 

• Pinbord/metaplanbord met toebehoren 

• Bladhouders aan de muur. 

• Flip-over (met mogelijkheden tot kopiëren). 

• Papier op flipover en viltstiften 

• Plakmiddelen. 

• Afspeelapparatuur voor cassettes / CD 

• Videoapparatuur. 

• Filmprojector met toebehoren. 

• Monitor 

• Videoprojector voor grote ruimtes. 

• Belichtingsfunctionaris. 

• Verdeelcontactdoos en verlengsnoer. 

• Faxapparatuur. 

• ISDN / emailmogelijkheid 

• Btx-aansluiting op de monitor. 

• Overige hulpmiddelen. 

• Technicus t.b.v. assistentie 
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4. Overige zaken 

• Naamplaatjes (met veiligheidsspeld of kettinkje voor dames) klaarmaken. Lijst met 

deelnemers definitief opstellen en verspreiden. 

• Richtingborden aanbrengen. 

• Een gong of iets dergelijks bij de hand houden. 

• Plaatsen reserveren voor de inleiders, gasten, de pers. 

• Controle bij de deur. 

• Documentatie voor de sprekers. 

• Mutaties verwerken in de documentatiemap. 

• Menukaarten (zonder prijzen als de catering voor rekening van de organisator van 

deze bijeenkomst is) in de conferentiemap bijvoegen. Met speciale diëten rekening 

houden. 

• Storingen door lawaai en nevenactiviteiten nagaan en waar mogelijk 

tegenmaatregelen treffen.  

• Persbulletins en persmappen klaarleggen (niet vooraf toezenden). 

Informatiestandmateriaal tijdig bestellen; noteren wat er is verspreid. 

5. De bijeenkomst zelf 

• De ruimte luchten. 

• Het afhalen van deelnemers: herkenningsteken. 

• Welkomstbrief in het hotel. 

• Presentje. 

• Vervoer naar de plaats van bijeenkomst. 

• Parkeergeld voor onze rekening. 

• Garderobe voor onze rekening. 

• Verzorging van de chauffeurs. 

• Ontvangst van de gasten. 

• Verzorging van de gasten. 

• Verzorging van de pers. 

• Mededelingen aan de pers of persmap. 

• Verzorging van inleiders en artiesten. 

• Sanitaire voorzieningen. 

• Verstrekking van documentatie. 

• De dagagenda nogmaals op iedere stoel leggen. 

• Uitreiking van de naamplaatjes. 
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• Bij de verzorging tijdens de conferentie de "kleine hapjes" niet vergeten, zoals cake, 

petit-fours, fruit, yoghurt, zoutjes en dergelijke. 

• Deelnemers duidelijk vertellen wie de drankjes bij de lunch moet betalen.  

• Fotograaf.  

• Veiligheidsmaatregelen voor gasten die risico's lopen.  

• Geschenken voor de gasten.  

• Bijkomende activiteiten/ladies´ program verspreiden.  

• Boodschappendienst.  

• Telefooncentrale informeren. 

6. Het klaar hebben liggen van 

• Spoorboekje.  

• Vliegdienstregeling.  

• Plattegrond van de stad.  

• Hotelgids.  

• Dagblad.  

• Evenementenagenda.  

• Naaigereedschap.  

• Hoofdpijntabletten.  

• Kleerborstel.  

• Vlekkenwater.  

• Hechtpleisters. 

7. Vertrek van de deelnemers 

• Een klein aandenken, leuk verpakt, waaruit de gast kan opmaken dat alles tot in de 

puntjes is verzorgd.  

• De bezoekers inlichtingen geven omtrent de terugreis: plattegrond van de stad, 

wegenkaart, manieren om snel de stad uit te komen (aangeven waar de weg 

opgebroken is). 

• Verkeersinformatie via de radio blijven beluisteren. 

• Goede reis toewensen. 

• Danken voor de aanwezigheid. 

8. Werkzaamheden na de bijeenkomst 

• De conferentiezaal op laten ruimen. 



 

Deze checklist staat op www.ManagementSupport.nl  

• De geleende apparatuur en andere zaken teruggeven. 

• Documentatie sorteren en opbergen. 

• Met het hotel afrekenen. 

• Honoraria aan de sprekers betalen. 

• Bedankbriefje naar de sprekers en eventueel naar de deelnemers. 

• Betaling aan artiesten die de nevenactiviteiten hebben verzorgd. 

• Betaling van de rekeningen (taxi's, bussen, gidsen e.d.). 

• Verslag maken. 

• Uitwerken van het verslag aan de hand van andere aantekeningen. 

• De in de notulen en andere notities vastgelegde punten uitvoeren. 

• Afspraken maken en bewaken. 

• Bespreking van de gehele gang van zaken met de baas en de medewerkers. 

• Het berekenen van de totale kosten. 

• Persverslagen verzamelen en verspreiden. 

• Foto's versturen. 


