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Na weken van stilstand moet de internationale MICE-branche zo snel 
mogelijk weer worden opgestart. De wil om te beginnen is er, maar 
vooralsnog kijkt iedereen naar elkaar. Wie zet de eerste stap? Welk 
event gaat als eerste door? En ondertussen wordt de achterstand alleen 
maar groter. De eventindustrie is een markt van de rollende beweging; 
als dat eerste dominosteentje valt, zijn we vertrokken naar een hoopvolle 
toekomst. Maar dat eerste zetje moeten we wel dúrven geven. 

Met het eerste 1.5 meter-congres van Nederland, NXTMICE, geven wij de 
aftrap. Wie volgt? 

Erik-Jan Ginjaar, CEO Postillion Hotels

Van de 
branche, 
voor de 
branche 
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YES, 
WE CAN!

De afgelopen maanden incasseerde de MICE-branche flinke klappen. 
Ontmoeten werd onmogelijk, grenzen gingen op slot, mensen bleven 
thuis en dat hebben we tot op het bot gevoeld. Covid-19 heeft iedereen 
geraakt, zowel mentaal als financieel. 

Inmiddels mogen we elkaar weer ontmoeten, maar dúrven we dat 
ook weer? En kunnen we events met minder bezoekers daadwerkelijk 
rendabel maken? 

‘Yes, we can!’, zeggen branche professionals optimistisch. Tijdens 
NXTMICE, het eerste 1.5 meter-congres van Nederland, keek men 
met hernieuwd vertrouwen naar Het Nieuwe Nu. Als internationale 
koploper op het vlak van innoveren is Nederland hét land bij uitstek 
om de ideeën hiervoor aan te dragen, luidde de conclusie. En als er 
één branche is die bekend staat om haar organisatie- en controleta-
lent, is het wel de eventindustrie. 

Deze expertise moeten we echter wel uitdragen, en dat begint met 
durf. De durf om te beginnen, om de handen ineen te slaan, om met 
elkaar te kijken naar creatieve oplossingen en om te laten zien dat 
het kan. Congres- en vergadercentra in Nederland moeten het ver-
trouwen winnen van bezoekers en de overheid. Het slot moet er af! 
En dat kunnen we alleen bereiken, door te laten zién dat we zakelijke 
evenementen veilig kunnen organiseren in coronatijd.

NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y
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TAFEL VAN 20
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BEKIJK HET DEBAT ONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=_E87oxr8SJo
https://www.youtube.com/watch?v=_E87oxr8SJo


Om de congres- en eventindustrie zo snel 
mogelijk weer op te bouwen volgens de 
voorwaarden die horen bij de tijdelijke 
maatregelen, zijn drie vragen cruciaal: 

• Hoe bouwen we het consumenten
 VERTROUWEN weer op?

• Hoe zorg je er voor dat organisatoren 
 opnieuw gaan INVESTEREN in live events?

• Moeten we ons voorlopig focussen op de 
 nationale markt, of liggen er nog steeds 
 kansen INTERNATIONAAL? 
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VERTROUWEN
‘Ons werk is mensenwerk. Wij zijn bij uitstek een branche die mensen bij elkaar 
brengt. Daarom moeten we ons verdiepen in wat die mensen denken, doen en 

gáán doen. Om zo het vertrouwen weer op te bouwen.’

Roderik van Grieken, debatleider Tafel van Twintig
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HOE BOUWEN WE HET 
CONSUMENTENVERTROUWEN 
WEER OP?

1. KLEIN BEGINNEN
‘Vertrouwen moet je bouwen’, weet Geerte Udo, directeur amsterdam-
&partners, uit ervaring. ‘En als we te snel gaan, lopen we het risico op 
een terugval. Laten we daarom niet te hard van stapel lopen en met 
kleine events beginnen.’  

‘Nu events weer mogen’, onderschrijft Dirk Prijs, directeur van het 
Genootschap voor Eventmanagers, ‘moeten we inderdaad beginnen 
met kleine stappen, om te kunnen laten zien dat het kan. Om de 
mensen weer aan ons te binden, moeten we eerst het fundament 
opnieuw leggen. Met kleine, interne events, kunnen we beginnen met 
warmdraaien in het zo veilig mogelijk organiseren van bijeenkomsten.’ 

‘Kleinere evenementen zijn weliswaar lastig om rendabel te krijgen’, 
vertelt Maurits van der Sluis, Chief Officer/Raad van Bestuur RAI 
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1. Begin klein
2. In hybride vorm
3. Onderbouwd door stevige data 

Nu de curve steeds platter wordt en het aantal coronabesmettingen in 
ons land drastisch daalt, is de fase aangebroken om weer te beginnen 
met events. In de combinatie ‘fysiek en online’. Met weliswaar kleine, 
maar belangrijke stappen, kunnen we laten zien dat het kan. 

Dit zeggen de captains of industry
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Amsterdam. ‘Maar ze bieden wel de kans om nieuwe protocollen te 
testen. Hiermee verzamelen we informatie waarmee we in de toekomst 
veel kunnen winnen.’ 

2. HYBRIDE MODELLEN 
‘Mensen willen weer, maar vinden het spannend’, merkt Pieter Bas 
Boertje, CEO van D&B Eventmarketing. Ook hij verwacht daarom 
eerst kleine groepen bezoekers en events in hybride vorm. 

‘Een hybride model van zowel online als fysieke bezoekers van 
congressen is noodzakelijk om het risico op een terugval te verkleinen’, 
benadrukt Geerte Udo. ‘En biedt bovendien volop kansen in het 
vergroten van bezoekersaantallen.’

‘Technologisch hebben we het als Nederlandse congres- en 
eventbanche goed voor elkaar’, onderstreept Noortje Teurlings, Board 
member community bij Meeting Professionals International (MPI). 
‘Die hybride vormen zijn daarom perfect en snel toe te passen.’ 

3. BEWIJSLAST VERZAMELEN 
‘Dat die kansen er zijn, moeten we als branche laten zien!’, benadrukt 
Erik-Jan Ginjaar, CEO van Postillion Hotels. ‘Om het slot er af te 
krijgen, hebben we goede voorbeelden nodig.’ 

‘We moeten bewijslast bouwen’, vindt ook Riemer Rijpkema, directeur 
CLC-VECTA. ‘Door data te verzamelen over hoe bezoekers zich 
gedragen, laten we zien dat we die veiligheidsrisico’s daadwerkelijk 
onder controle hebben en maken we de weg vrij voor verdere 
versoepeling.’ 
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PRACTICE & PREACH
Leg uit dat je goed bezig bent en laat dit zien! 

STRAAL BETROUWBAARHEID UIT 
Laat letterlijk zien dat je veilig werkt. Open de deuren, wees 
transparant. Neem de twijfels van de bezoeker zoveel mogelijk 
weg door een keurmerk in het leven te roepen dat bewijst en 
geruststelt. U kunt ons vertrouwen! 

NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y

MAAK GEBRUIK VAN JE SKILLS
Er zijn weinig industrieën zo georganiseerd en gestandaardiseerd als de 
congres- en evenementenmarkt. Maak gebruik van deze voorsprong 
en zorg zo snel mogelijk voor standaarden voor veiligheid. 

MAAK DIE KOEK SAMEN GROTER 
Laten we er samen voor zorgen dat mensen niet kiezen voor 
online platforms, maar voor échte evenementen. Hetzij 
volledig, hetzij hybride. 

LAAT DE MEERWAARDE VAN FYSIEK BIJ ELKAAR KOMEN ZIEN
Hou je in de praktijk aan de regels, maar maak het vooral leuk. Straal 
uit dat live events onovertroffen zijn en blijven. 

11
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Vertrouwen... het komt te voet en het gaat te paard. Ook al willen we 
zo snel mogelijk terug naar het niveau van vóór de coronacrisis, het is 
van extreem belang dat we hierin niet te snel gaan. Om te voorkomen 
dat we vanuit emotie verkeerde beslissingen nemen of fouten maken, 
moeten we de tijd nemen om zaken goed aan te pakken. Ondernemer-
schap is onze kracht en dat mag niet in verband worden gebracht met 
risico’s voor de volksgezondheid. De vertrouwensbreuk die hieruit 
voort komt, is moeilijker te herstellen dan de chaos die Covid-19 
veroorzaakte.  

In het opruimen van die chaos loopt de overheid voorop en het 
enige wat de markt kan doen, is stap voor stap volgen. Die tred kunnen 
we echter wél versnellen. Versoepelen kan, als daar bewijslast voor is, 
en die bewijslast kunnen wij leveren. Als collectief. The whole is 
greater than the sum of its parts! De komende periode is het daarom
van belang dat data en kennis worden verzameld en gedeeld. Met 
elkaar, met de partijen die de lobby in Den Haag voeren en uiteindelijk 
met de overheid. Veilig een evenement organiseren binnen de 
veiligheidsmaatregelen kan en dat gaan we bewijzen! 
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SLOTWOORD VERTROUWEN
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INVESTEREN
‘De passie voor ons vak en voor de mensen staat centraal, 

maar uiteindelijk moeten we wél een gezonde bedrijfsvoering 
hebben om te kunnen overleven.’

Roderik van Grieken, debatleider Tafel van Twintig
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HOE ZORG JE ER VOOR DAT 
ORGANISATOREN OPNIEUW GAAN 
INVESTEREN IN LIVE EVENTS?

1. NIEUWE VERDIENMODELLEN
‘Nederland heeft op het vlak van prijs-kwaliteit een goede reputatie 
opgebouwd’, vertelt Stephan Stokkermans, Managing Director van 
Grand Hotel Huis ter Duin optimistisch. ‘Met name in het hogere 
segment. Ik verwacht daarom wel ruimte voor de benodigde 
prijsverhogingen. Daar hadden we corona niet eens voor nodig.’

Nicolette van Erven, eigenaar en Managing Director Congress by 
design / IAPCO Board Member: ‘Ik verwacht dat events duurder 
worden. Daarom moeten er nieuwe verdienmodellen worden 
ontwikkeld. Rondom die hybride modellen, bijvoorbeeld. Waarmee we 
het aantal betaalde online bezoekers kunnen vergroten. Het goede 
nieuws is dat de online ontwikkelingen die we al hadden voorzien, 
hier een belangrijke rol in spelen. Deze ontwikkelingen worden nu in 
sneltreinvaart toegepast.’ 

15

1. Nieuwe verdienmodellen
2. Creatieve oplossingen
3. Krachten bundelen
4. Risicoverlaging 

Dat events onder aan de streep duurder worden, is onvermijdelijk. 
Het Nieuwe Nu vergt daarom nieuwe verdienmodellen en creatieve 
oplossingen. Door de krachten te bundelen, delen we de lasten en 
pakken we het, ondanks de maatregelen, zo groots mogelijk aan. 

Dit zeggen de captains of industry
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2. CREATIEVE OPLOSSINGEN
‘In het creëren van nieuwe businessmodellen is creativiteit van 
ondernemers nodig’, benadrukt Stokkermans. ‘De horeca laat al zien 
dat dit kan.’ De directeur van Huis ter Duin ziet kansen in herverdeling 
in segmentering. ‘We waren sterk in bijeenkomsten tot 1300 mensen’, 
legt hij uit. ‘Dat gaat de komende tijd lastig worden. Misschien gaan 
dat nu driehonderd mensen worden, verdeeld over drie hotels. Als het 
aankomt op grote(re) events moéten we de krachten gaan bundelen.’ 

‘Bij het vinden van die creatieve oplossingen moeten we de next 
generation betrekken’, benadrukt Marco ten Hoor, Academiedirecteur
van Stenden Hotel Management School. ‘Juist nu hebben we hun 
vernieuwende ideeën nodig. De eventbranche is normaal de meest 
populaire keuze binnen de hotelscholen’, vertelt hij. ‘Maar als gevolg 
van de coronacrisis zien we nu een daling. We moeten de nieuwe 
lichting daarom onze wendbaarheid en veerkracht laten zien en tonen 
dat we online wel degelijk doorgaan.’ 

‘De cateringbranche liet die veerkracht en wendbaarheid de afgelopen 
tijd zien’, vertelt Michiel Meier Mattern, Chairman ONCE-Officieel 
Netwerk Catering Events. ‘Als je het dan hebt over nieuwe kansen; die 
zien we volop. Met robotisering bijvoorbeeld, om die benodigde afstand 
te kunnen waarborgen. De vraag is nu natuurlijk hoe je dan toch die 
zo belangrijke sfeer houdt. Door hier met elkaar goed over na te 
denken, vinden we ook hier de oplossing op. Er is veel mogelijk, als je 
maar samenwerkt.’ 

3. KRACHTEN BUNDELEN 
‘In dit stadium gaat het niet om de winst’, vindt ook Désirée 
Baltussen, Director of Conventions bij Rotterdam Ahoy, realistisch. 
‘Maar om laten zien dat we de organisatie daadwerkelijk aankunnen.’ 
De noodzaak om bijvoorbeeld zalen aan elkaar te koppelen en te 
investeren in pay-per-use-technologie, vergen extra investeringen, 
legt ze uit. ‘Die lasten moeten we samen dragen. Door met alle 
betrokken partijen te kijken naar budgetten en creatieve oplossingen.’ 
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‘De meeting- en congresindustrie is een kei in het organiseren, plannen 
en veiligheidsrisico’s beperken’, weet Judith Huisman, Co-Founder van 
Meetingselect. ‘Wij zijn juist hier goed in, laat staan wanneer we onze 
kennis delen. Dan ontstaan er hele mooie initiatieven en oplossingen.’

4. RISICO’S VERLAGEN
‘De grootste uitdaging voor alle betrokken partijen, nationaal en 
internationaal, is het rondkrijgen van het budget’, vertelt Niels 
Klinkhamer, Managing Director, Klinkhamer Group | conferences 
& events. ‘Om initiatiefnemers toch aan te trekken in deze tijd, 
zeker die van over de grens, moeten we daarom een zo aantrekkelijk 
en risicoloos klimaat creëren. Door de annuleringsvoorwaarden te
versoepelen, de betalingsvoorwaarden aan te passen… Door meer te 
profileren dat wij in Nederland gebruik kunnen maken van het 
Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF).’ 
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INVESTEER IN PARTNERSHIP
De extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen kunnen 
we niet zomaar bij de opdrachtgever neerleggen. Investeer in de 
partnership tussen opdrachtgever en locaties en kijk samen naar 
hoe je meerwaarde kunt creëren met evenementen. 

FOCUS OP HYBRIDE VORMEN
Zowel nationaal als internationaal is ‘hybride’ het codewoord. 
Met veel minder en fysieke bezoekers dan voorheen, zijn 
online gasten nodig. We kunnen evenementen absoluut 
rendabel maken, bijvoorbeeld door pay-per-view. Door meer 
kijkers online te laten betalen, kunnen we ook in Het Nieuwe 
Nu ons geld verdienen. 

NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y

MAAK DE KOSTEN INZICHTELIJK
Post-corona worden kosten anders. Leg dit uit en laat zien hoe die 
kosten zijn opgebouwd. Door ‘menukaarten’, bijvoorbeeld, die een 
light, medium large of concept bieden, maak je inzichtelijk waar de 
klant nu precies voor betaalt. 

LUISTER MEER NAAR ELKAAR
Klassiek bestaat niet meer; we moeten meer gaan jammen. 
Echt naar elkaar luisteren, met alle betrokken partijen om 
tafel gaan zitten en met elkaar een mooi, collectief, event 
maken.

18
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De rekening van de tijdelijke maatregelen door Covid-19 is hoog. 
Door deze zure appel moéten we heen bijten. Door in te zetten op 
langzame groei en vervolgens gematigd op te schalen, komen we hier 
zo snel mogelijk doorheen. 

Het eerste, heftige zuur kan iets worden verlicht door een bescheiden 
prijsverhoging door te voeren. Dit kunnen we rechtvaardigen, want de 
kwaliteit en reputatie van de Nederlandse MICE-branche is uitstekend. 
De grootste kans om vervolgens versneld weer naar het oude niveau te 
klimmen, is door nieuwe verdienmodellen te introduceren. Met name 
het ‘hybride model’ lijkt daarvoor geschikt. Door zowel een live en 
online ervaring in één event samen te voegen, creëren we mogelijk-
heden om het aantal deelnemers bijna onbeperkt te vergroten. Die 
online ervaring moet dan wel net zo spectaculair zijn als de fysieke. 
Aan ons om dit de komende tijd zo gastvrij en sfeervol mogelijk neer 
te zetten! 

NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y
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SLOTWOORD INVESTEREN
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INTERNATIONAAL
‘Begin dit jaar zag het er naar uit dat ons land en onze branche de internationale 
spotlight zouden stelen met het Songfestival, de Grand Prix, het EK Voetbal… 
Helaas liep het anders en blijven de gasten van over de grens vooralsnog weg. 
Schiphol verwacht zelfs pas in 2024 weer op het niveau van 2019 te zitten. 

Moeten we ons voorlopig focussen op de nationale markt, of liggen er 
nog steeds kansen internationaal?’

Roderik van Grieken, debatleider Tafel van Twintig

20 KOPSTUKKEN UIT DE BRANCHE IN DEBAT OVER HET NIEUWE NU

‘Hoe zorg je er tijdens recessie voor dat gasten 
                     toch INVESTEREN in een event?’

‘Hoe bouwen we het consumenten
              VERTROUWEN weer op?’

‘Hoe ziet de toekomst van de 
  INTERNATIONALE MICE-industrie eruit?’

20



20 KOPSTUKKEN UIT DE BRANCHE IN DEBAT OVER HET NIEUWE NU

‘Hoe zorg je er tijdens recessie voor dat gasten 
                     toch INVESTEREN in een event?’

‘Hoe bouwen we het consumenten
              VERTROUWEN weer op?’

‘Hoe ziet de toekomst van de 
  INTERNATIONALE MICE-industrie eruit?’

20 NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y

MOETEN WE ONS VOORLOPIG 
FOCUSSEN OP DE NATIONALE 
MARKT, OF LIGGEN ER NOG STEEDS  
KANSEN INTERNATIONAAL? 

  

1. VIA HET BINNENLAND NAAR DE INTERNATIONALE 
MARKT
‘Blijf absoluut focussen op de internationale markt’, adviseert Jos
Vranken, Algemeen Directeur, NBTC Holland Marketing. ‘Maar 
begin in eerste instantie dichtbij, om eerst de corridors met onze 
buurlanden in goede banen te leiden.’ 

‘Focus op de regionale markt’, vindt ook Jeroen Duiker, VP Global 
Network / BCD M&E. ‘Lever hier het bewijs voor wat we kunnen, 
als industrie én als land, en verover hiermee Azië en Amerika.’ Vooral 
deze markten kijken met verbazing naar de Nederlandse aanpak, 
weet hij. ‘Dat we geen mondkapjes dragen bijvoorbeeld, is voor hen 
onbegrijpelijk. Daarom moeten we keihard bewijs leveren dat we wel 
degelijk evenementen kunnen organiseren zonder risico’s.’ 

1. Begin met Nederland en de grenslanden en bouw vanuit 
 die basis door naar internationaal 
2. Overtuig het buitenland met innovaties 

Door het eerst in de buurt steengoed aan te pakken en dit 
te laten zien, maken we met elkaar de weg weer vrij voor het 
aantrekken van opdrachtgevers en gasten uit het buitenland. 

Dit zeggen de captains of industry
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‘We moeten eerst lokaal laten zien dat we het heel goed doen’, vindt 
ook Jaap Bakker, Board member ICCA/Managing Partner Parthen 
meeting services. ‘En vervolgens zo snel mogelijk focussen op het 
buitenland en het zakelijk toerisme weer op gang helpen. We hebben de 
internationale opdrachtgevers nodig.’

2. OVERTUIG MET INNOVATIES 
‘Nederland staat bekend om haar innovaties’, benadrukt Wilbert Lek, 
Managing Director, Rotterdam Partners. ‘We lossen over de hele 
wereld vraagstukken op! Dat moeten we ook hiermee doen en 
daarmee het buitenland overtuigen dat het organiseren van events 
op een veilige manier kan.’ De marketing- en communicatie richting 
het buitenland moet dan ook nu al op volle toeren draaien, adviseert 
hij. ‘De wereld moet dit vanaf dag één horen!’  

‘Vliegen mag, met het openbaar vervoer reizen mag, maar congressen 
mogen niet. Dat valt niet te verkopen’, nuanceert Arjen Paardekooper, 
advocaat en partner van Blenheim advocaten, de angst dat de 
congresindustrie de laatste gaat zijn die weer open mag. ‘Ik verwacht 
dan ook dat we zo snel mogelijk over gaan naar een internationaal 
systeem waarin dit wel mogelijk is. Juist de MICE-branche neemt 
veiligheid en organisatie extreem serieus’, benadrukt hij. ‘En Nederland 
staat bekend om het bedenken van innovatieve oplossingen. Dat 
moeten we nu juíst laten zien.’

‘We staan bekend om ons vermogen om over grenzen heen te kunnen 
kijken', vindt ook Peter-Willem Burgmans, Managing Director, MCI 
the Netherlands. ‘Laten we deze positie dan ook vooral blijven innemen 
en onze kracht, letterlijk en figuurlijk, inzetten om de branche zo snel 
mogelijk weer op te bouwen.’
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GEEF CONCURRENTIE GEEN KANS 
De internationale markt gaat weer aantrekken en daar moeten we 
nu al op voorsorteren. Anders verliezen we dat netwerk dat we de 
afgelopen jaren zo zorgvuldig hebben opgebouwd aan andere landen. 

MAAK HYBRIDE EEN INTERNATIONAAL SUCCESPRODUCT
De Nederlandse congres- en eventindustrie één van de koplopers is in het 
organiseren van hybride events. Door dit echter uitsluitend nationaal in te 
zetten, laat je belangrijke kansen liggen.

24

HOU VAST WAAR JE GOED IN BENT
Het organiseren van internationale congressen is nu eenmaal 
waar wij goed in zijn. Dit loslaten is eeuwig zonde. 

ONDERSCHEID MET SPECIALISATIE
Pak de kans die er nu ligt: specialiseer je als Nederlandse branche in het organiseren 
van hybride congressen en zet dit succesproduct straks internationaal in. 

GEBRUIK DE SNELSTE WEG NAAR LIQUIDITEIT
De branche heeft liquiditeit nodig en het meest logische is dat men dat 
gaat zoeken waar dit relatief het makkelijkst is te halen: nationaal.  

Dit vinden de event professionals

SORTEER VOOR OP DE BAAN NAAR DUURZAAMHEID
Duurzaamheid gaat een steeds grotere rol spelen in het organiseren van 
events. Speel hier nu al op in, door zoveel mogelijk nationaal te opereren 
en de ecologische footprint laag te houden. 



Stoppen met het bewerken van de internationale markt is onverstandig. 
Met uitsluitend de nationale markt als afzetkanaal, kan de Nederlandse 
MICE-branche niet voortbestaan. Simpelweg omdat de branche groot 
is en de nationale vraag te klein. Bovendien hebben internationale 
events vaak een langere leadtime en in veel gevallen soms een jaar of 
langer. Nu stoppen met het bewerken van deze markt levert ons dus 
problemen op in de toekomst. 

De eerste focus moet op Nederland en de omringende landen liggen, 
want de vraag naar onze events zal lokaal als eerste herstellen. 
Bovendien voelt de auto op dit moment als de meest veilige vorm van 
transport. De animo vanuit de rest van de wereld hangt uiteraard af 
van verschillende factoren buiten ons; durft men weer te vliegen? 
Hoe is de coronasituatie in andere landen? Maar wat we wél kunnen 
beïnvloeden, is het vertrouwen. Door met de eerder al genoemde data 
het keiharde bewijs te leveren, dat we wel degelijk evenementen 
kunnen organiseren zonder risico’s. 

NXTMICE
S T A T E  O F  T H E  I N D U S T R Y
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SLOTWOORD INTERNATIONAAL

20 KOPSTUKKEN UIT DE BRANCHE IN DEBAT OVER HET NIEUWE NU

‘Hoe zorg je er tijdens recessie voor dat gasten 
                     toch INVESTEREN in een event?’

‘Hoe bouwen we het consumenten
              VERTROUWEN weer op?’

‘Hoe ziet de toekomst van de 
  INTERNATIONALE MICE-industrie eruit?’
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NXTPARTNERS
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