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DOEL VAN HET ONDERZOEK

Dit rapport kadert binnen het onderzoek omtrent het 
beslissingsproces van internationale associaties en bedrijven bij de 
keuze van een bestemming voor hun meeting of congres. 

Omwille van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 werd het 
onderzoek uitgebreid met een luik rond de impact en implicaties 
voor de meeting- en congressector van de pandemie. Hiermee 
willen we inzicht verzamelen in:

• de huidige impact van COVID-19 op ôrganisatoren en hun
activiteiten.

• de verwachte impact op organisatoren en toekomstige events.

4



DOELGROEP – WIE WERD ONDERVRAAGD? 

• 72 organisatoren van internationale 
associatiecongressen

• 21 organisatoren van bedrijfsmeetings en 
-congressen (agentschappen)

Bron: contacten bezorgd door Toerisme Vlaanderen en de congresbureaus 
van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, en 
contacten uit de ICCA database
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STEEKPROEF

Associaties – Sector Interviews

Biomedische wetenschappen / 
Biotechnologie / MedTech

4

Business innovation / creatieve industrie 6

Chemie 6

Energie & leefmilieu 5

Farmaceutische sector 3

Food / gastronomie / bier 5

Gezondheidszorg 14

Havens & Logistiek 5

ICT / high tech 5

Kunst, cultuur & erfgoed 10

Onderwijs 5

PCO (Professional Conference Organiser) 11

Totaal 79

Bedrijven (agentschappen) – Land 
hoofdkantoor

Interviews

België 4

Nederland 5

Frankrijk 4

Duitsland 4

Verenigd Koninkrijk 4

Totaal 21
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DE COVID CRISIS BRACHT OOK OPPORTUNITEITEN

•
• Voor associaties een groot problem, want hun

(jaarlijks) congres is vaak het belangrijkste
moment van het jaar voor o.a. ledenwerving, 
fondsenwerving, kennisuitwisseling. 

• Associaties staan te popelen om opnieuw face-
to-face te kunnen samenkomen.

•

• Er werd meer proactief gecommuniceerd om 
het gebrek aan face-to-face events te
compenseren.

• Ze communiceerden meer frequent en via 
verschillende kanalen. Want de relatie met en
tussen leden mag niet verloren gaan.

• Sommige associaties waren het virtuele pad al 
aan het bewandelen, dit proces is door COVID-
19 versneld.

Associatie, ICT / innovatieve technologie

Associatie, Haven & Logistiek
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VIRTUELE EVENTS HEBBEN OOK POSITIEVE KANTEN

•
• Associaties merkten een breder bereik bij

digitale events.

• Sommige deelnemers zouden normaal gezien
niet deelnemen aan een face-to-face congres, 
bijvoorbeeld door gebrek aan tijd, budget of 
visum, maar doen dit wel bij een digitaal
congres. 

PCO

Associatie, Havens & Logistiek

Associatie, Farmaceutische zorg

Associatie, Gezondheidszorg
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VIRTUELE EVENTS HEBBEN OOK POSITIEVE KANTEN

•
• Hierdoor kunnen meer events worden

georganiseerd.

• De verlaagde kost compenseert de lagere
deelnameprijs.

•
• Moesten ‘springen’ op de technologie

om te overleven.

• Hierdoor hebben sommige PCO’s nieuwe klanten
aangetrokken die in andere omstandigheden hun
event zelf zouden organiseren.

Associatie, Farmaceutische zorg

PCO
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NADELEN EN UITDAGINGEN VAN VIRTUELE EVENTS

•
• Zowat alle respondenten vermelden dit

spontaan.

• En velen zien dit als de kern van het aanbod van 
associaties.

•

• Sommigen organiseren daarom twee korte
events op verschillende tijdstippen.

• Anderen willen alle deelnemers samen op 
hetzelfde moment.

• Het vooraf opnemen van elementen is courant.

Associatie, Onderwijs

Associatie, High tech 

PCO
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NADELEN EN UITDAGINGEN VAN VIRTUELE EVENTS

•
• Associaties weten niet wat ze sponsors kunnen

aanbieden in een digitale omgeving. Normaal
gezien is er bv. expositieruimte.

• Sprekers kunnen ‘verdwijnen’ of technische
problemen hebben, waardoor de bijeenkomst in 
het honderd loopt.

• Associaties zijn niet zeker welke deelnameprijs
ze moeten/kunnen vragen. 

Associatie, Haven & Logistiek

Associatie, Gezondheidszorg
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DE TOEKOMST IS HYBRIDE

•

• Dat is het ‘nalatenschap’ van COVID-19.

• Nu het virtuele format werd aangeboden, kan je 
het niet meer wegnemen.

• Sommige leden zullen misschien het budget niet
meer krijgen om te reizen.

• Organisatoren en leden zijn het er over eens dat
hybride het beste uit beide werelden combineert.

PCO

Associatie, Haven & Logistiek

PCO
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VARIATIES IN HET WERKEN MET DIGITALE EVENTS

•

• Meer virtuele events bovenop face-to-face of 
hybride events.

•

• Specifieke types van associaties vinden dat zij hun
aanbod/beleving niet virtueel kunnen aanbieden.

Associatie, Onderwijs

PCO

Associatie, Gezondheidszorg
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UITDAGINGEN VAN HYBRIDE EVENTS IN DE PRAKTIJK

•

• Sowieso duurder dan enkel face-to-face
• Meer tijds- en arbeidsintensief
• Associaties moeten de extra kosten zien te dekken met 

de virtuele toegangsprijzen.
• Het is moeilijk om het virtuele luik goed te doen. 

•
• In 2020 vonden deelnemers het oké als het digitale

event nog niet 100% vlot verliep, maar nu zijn de 
verwachtingen hoger. Zeker als er een deelnameprijs
aan verbonden is.

•
• Er is consensus dat virtuele deelnemers iets moeten

betalen, maar organisatoren weten niet hoeveel. 
• De prijs voor virtuele deelname moet lager liggen dan 

face-to-face deelname, maar de meeste organisatoren
zijn er nog niet uit welk aandeel ze moeten aanrekenen. 

PCO

PCO

PCO
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ANDERE BLIJVENDE EFFECTEN VAN COVID

•

• Niemand weet momenteel wat er zal gebeuren met 
de grootte van de face-to-face deelname.

• Maar in het algemeen verwacht men dat dit lager zal
liggen dan voor COVID-19,.

•

• Ook in de toekomst willen organisatoren meer
flexibiliteit wat betreft annulaties – niet enkel m.b.t. 
COVID-19.

•
• Op korte termijn zal het beslissingsproces anders zijn

dan voorheen: voorkeur voor bestemmingen die 
gepercipieerd worden als ‘laag risico’ op kortere
afstand.

• Maar de meeste associaties verwachten weinig
impact op het beslissingsproces op lange termijn.

Associatie, High tech 

Associatie, Gezondheidszorg
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DE TIMING VAN DE HEROPSTART IS NOG ONZEKER

•
• De meeste organisatoren blijven in een

afwachtende modus.

•
• Uitgestelde events kunnen een effect hebben op 

andere bestemmingen die al vastlagen of 
beslissingen rond de bestemming voor een
toekomstig congres.

•

• De meesten zullen hiervan herstellen, maar dit kan
de heropstart van events vertragen.

•

• Bv. dokters en zorgverleners – ze zijn te hard nodig
in hun eigen land/regio.

PCO

“All of our delegates are doctors. They need 
to be able to leave work to travel and attend. 
Until the virus dies down, they are needed at 

work, and also there is a risk they could travel 
and bring back the virus”
Associatie, Medicine & healthcare
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HEROPSTART WORDT GEDREVEN DOOR NOOD ASSOCIATIES

•

• De positieve noot is dat veel organisatoren en leden
echt behoefte hebben aan het face-to-face 
netwerken.

• Velen zien netwerken ook als de kern van 
associatiecongressen.

• Dit betekent dat sommige associaties meteen hun
events terug opstarten van zodra het mogelijk is.

Association, Education 
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BEDRIJFSEVENTS KREGEN ZWARE KLAPPEN

•

• Veel events zijn geannuleerd en worden niet
digitaal georganiseerd.

• Maar er zijn ook bedrijven die de innovatieve toer
opgaan om toch hun doel te bereiken.

•
• Voor incentives is er geen virtueel alternatief.
• Werknemers kunnen op een andere manier

worden beloond.

Agentschap, Nederland

Agentschap, Belgium

Agentschap, Netherlands
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MEER GEVARIEERDE MENINGEN DAN BIJ ASSOCIATIES

•

• Het is makkelijker voor internationale deelnemers. 

• De groepsgrootte zal kleiner zijn, omdat werkgevers
de noodzaak van corporate reizen meer in vraag
stellen.

• Middelen zouden worden geïnvesteerd in het 
verbeteren van het virtuele component.

• Of een locatie geschikt is voor een hybride event, zal
volgens sommigen in de toekomst deel uitmaken van 
het beslissingsproces.

Agentschap, Duitsland

Agentschap, Frankrijk
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MEER GEVARIEERDE MENINGEN DAN BIJ ASSOCIATIES

•

• Volgens hen is het virtuele format een
tijdelijke noodoplossing.

• Dit is omdat deelnemers het contact en het 
netwerken missen.

•

• Sommige types events, waar fysiek contact 
niet strikt noodzakelijk is voor het doel van 
de meeting zouden naar “virtual-only” gaan.

Agentschap, Frankrijk

Agentschap, Verenigd Koninkrijk

Agentschap, Frankrijk
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GEMENGDE VOORUITZICHTEN

•

• Sommige bedrijven willen snel opnieuw events 
organiseren, omdat ze de voordelen van het 
netwerken missen.

• Maar grote onzekerheid en de ‘valste starten’ in 2020 
maken dat de meesten het plannen uitstellen tot de 
pandemie is uitgedoofd.

• Te vroeg plannen kan betekenen dat dit werk
verloren gaat.

• Sommigen zijn ook bang om regels te overtreden.

•

Agentschap, Verenigd Koninkrijk

Agentschap, Verenigd Konikrijk

Agentschap, Frankrijk
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KLEINE, LOKALE EVENTS ZULLEN EERST HEROPSTARTEN

•
• Kleine events zijn eenvoudiger te organiseren

volgens de COVID-maatregelen. Het is makkelijker
om een voldoende grote venue te vinden om de 
afstandsmaatregelen te respecteren.

• Er zijn wel wat moeilijkheden met de prijs:
verschillende organisatoren vinden dat venues 
hun prijs moeten verlagen of meer ruimte bieden
voor dezelfde prijs.

• Enkel lokale verplaatsingen, omdat sommige
deelnemers internationaal reizen niet zien zitten
(landsgrenzen zijn een psychologische grens) .

•

• Voor veel bedrijven zullen (grote) events geen
prioriteit zijn omwille van het economisch effect 
van de pandemie.

Agentschap, Duitsland

Agentschap, Frankrijk

“

Agentschap, Verenigd Koninkrijk
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OMARMEN VAN HYBRIDE EVENTS

•

• Het virtuele component wordt een permanent deel van 
bijeenkomsten, zeker bij associaties. 

• Infrastructuur moet up-to-date zijn met de laatste IT-
ontwikkelingen.

•
• Veel organisatoren weten nog niet hoe ze een

succesvolle hybride bijeenkomst moeten organiseren. 
Een kwalitatief virtueel luik van een congres aanbieden, 
is voor velen onbekend terrein. Dit is in het bijzonder
het geval bij associaties.

• Er is daarom een grote nood aan ondersteuning. 
• Zo vinden sommige respondenten dat het 

congresbureau een belangrijke rol zal hebben om hen 
in contact te brengen met (lokale) technologiepartners.

PCO 

Associatie, Medicine & healthcare 
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OPPORTUNITEITEN DOOR LAGER AANTAL DEELNEMERS?

•

• Sommigen zeggen dat dit enkel de komende jaren zal zijn, 
anderen verwachten dat dit een blijvend fenomeen is.

• Tot nu toe werden veel Vlaamse bestemmingen
gepercipieerd als te klein voor events van een bepaalde
grootteorde. Maar door een verlaagde deelname, kan het 
mogelijk zijn om nieuwe, high-profile congressen aan te
trekken die voorheen net te groot waren voor onze
infrastructuur. 
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MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

Louise Derre – Onderzoeker Kenniscentrum
louise.derre@toerismevlaanderen.be


