
Hét stappenplan om een congres 
te organiseren

Congressen komen veel voor in de evenementenwereld. Maar wat is een 
congres nu eigenlijk en hoe organiseer je een congres? We vroegen onze 
Professional Conference Organizer om de complexe organisatie van een 
congres in een stappenplan te gieten. 

Een congres is een grote bijeenkomst van (inter)nationale gasten die allemaal 
iets te maken hebben met een bepaald thema. Informatieoverdracht staat 
centraal en sprekers spelen vaak een promintente rol. We kennen allemaal 
een politiek congres, maar ook in de medische wereld is deze vorm van 
evenementen gangbaar. Hoe ga je nu aan de slag? Ontdek hier het 
stappenplan voor het organiseren van een congres. 

1. Conceptontwikkeling

Wat is de doelstelling van je congres? Vaak draait een congres rond een 
bepaald actueel thema en is de doelstelling kennisoverdracht naar de 
verschillende doelgroepen. Onderzoek je doelgroepen en bekijk wat er bij 
hen past om zo de rode draad doorheen het volledige traject te bepalen. 
Het is ook niet oninteressant om naar het verleden te kijken en daaruit enkele 
learnings te trekken. 

Als het concept bepaald is, moet je ervoor zorgen dat alle stakeholders 
aangelijnd en betrokken zijn. Je wil later in het proces namelijk geen stappen 
terug zetten omdat niet iedereen mee was. 



2. Financieel management

Het ultieme doel voor een associatie is natuurlijk het vergaren en uitwisselen 
van kennis, maar tegelijk kan er ook een financieel doel zijn. Namelijk 
fondsen verwerven om de gemeenschap te ondersteunen en verder te 
investeren in educatie en onderzoek. Hiervoor heb je uiteraard de nodige 
kennis en tools nodig. 

Ten slotte moet je ook je eigen uitgaven budgetteren en ervoor zorgen dat dit 
nauwgezet bijgehouden wordt om je doelstellingen te behalen. Hou ook zeker 
rekening met onvoorziene kosten. Die zijn er altijd. 

De organisatie van een congres of conferentie vergt doorgaans meer tijd 
dan een ‘gemiddeld’ evenement. Reken zeker op een halfjaar tot een jaar 
voorbereiding. Stel daarom een uitgekiende retroplanning op en bepaal wie 
verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Ook voor de op-en afbouw en de 
looptijd van het congres zelf, zal je een gedetailleerd draaiboek moeten 
opstellen waarin ook alle contactgegevens van de betrokkenen staan. 

3. Planning

Het zoeken en het onderhandelen van contracten van de verschillende locaties 
voor het congres, is geen makkelijke taak. Ga op voorhand ook zeker eens op 
locatiebezoek om een goede indruk te krijgen van de locatie. Kijk ook naar 
de bereikbaarheid, technische aspecten en of de locatie past bij je doelgroep. 

Duurzaamheid speelt ook steeds meer een belangrijke rol, dus ga zeker ook 
eens na of je locatie een bepaald duurzaamheidslabel heeft. 

4. Locatie



Misschien nog wel het meest cruciale onderdeel van je congres zijn de 
sprekers. Ze vormen een groot onderdeel van het programme en zullen dus 
bepalend zijn voor het succes van het congres. Contacteer hen tijdig en 
assisteer hen met de voorbereiding van hun presentatie. Test op voorhand ook 
het technisch materiaal zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Niets 
zo gênant als een microfoon die plots niet werkt. Brief alle sprekers ook op 
voorhand over timing en verwachtingen. 

5. Sprekers

Je sprekers en deelnemers hebben natuurlijk nog heel wat andere omkadering 
nodig. Denk aan licht-en geluid, animatie, activiteiten, hotels, catering, 
decoratie… Vraag offertes op en vergelijk. Probeer hier creatief uit de hoek te 
komen en ga niet voor de meest voor de hand liggende leveranciers. Maak 
goede afspraken en verras je deelnemers voor een blijvende indruk! 

6. Leveranciers



Alles vastleggen is één ding. Maar daar stopt het niet. Zorg dat iedereen 
gebrieft wordt en dat de planning op punt staat. Tijdens de op-en afbouw 
van het congres ga je coördineren en tijdens het congres hou je uiteraard een 
oogje in het zeil. Je superviseert of alles vlot verloopt en grijpt in waar nodig. 

7. Project Management

8. Registratie

Een duidelijke en aantrekkelijke registratiewebsite is key om zoveel mogelijk 
deelnemers te verwerven. Op dit platform geven ze ook aan welke sessies 
of workshops ze willen volgen en kunnen cateringvoorkeuren doorgegeven 
worden. Creeër een functionele website die ook mobile-friendly is en zorg 
voor een online platform waar jouw team de inschrijvingen op kan volgen. Bij 
aankomst op het congres zorg je voor ontvangst en registratie ter plekke en 
voorzie je iedereen van een badge. 

Bepaal de huisstijl van je congres. Zorg voor een goed logo, webdesign, 
slogans, etc. Voer dit dan consequent door in de communicatie en marketing. 
De basis is een goede, informatieve website. Bepaal welke social media je 
gaat gebruiken en maak hier een solide contentplanning voor. Denk ook aan 
grafisch werk. Banners, flyers, affiches, programmaboekjes, apps,.. ze maken 
allemaal deel uit van het communicatieplan. 

Denk ook aan publiciteit. Hoe ga je je congres kenbaar maken aan de 
buitenwereld? Werk een communicatiestrategie uit om je congres op een 
goede manier in de markt te zetten. 

9. Communicatie & Marketing



Bedank de deelnemers van het congres en de sprekers op een gepaste 
manier. Vergeet ook je team niet de bedanken voor hun inzet en harde werk. 

Denk ook aan een goede evaluatie van het congres zelf. Je wil toch te weten 
komen of je je doelstellingen behaald hebt? Een goede evaluatie legt trouwens 
ook het fundament voor een eventuele volgende editie. 

10. Nazorg & evaluatie

Wil je echter graag persoonlijk advies of inspiratie? Contacteer onze PCO 
voor een persoonlijke aanpak en professionele organisatie. 


