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DOEL VAN HET ONDERZOEK

• Beslissingsfactoren 
• Informatiebronnen

• Bekendheid van Vlaanderen
• Mate waarin Vlaanderen al werd overwogen of 

geboekt
• Tevredenheid over Vlaanderen als 

congresbestemming
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DOELGROEP – WIE WERD ONDERVRAAGD? 

• Internationale associaties – 679 respondenten

bron: database van de Union of International Associations (UIA)

• Intermediaire organisaties1 – 39 respondenten

bron: contacten aangeleverd door Toerisme Vlaanderen en de 
congresbureaus van de steden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent,  
Leuven en Mechelen. 

1 Bijvoorbeeld Professional Conference Organisers (PCO’s)
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DOELGROEP – WIE WERD ONDERVRAAGD? 

• De associatie heeft leden in België

• De associatie valt binnen één van de volgende sectoren: 

• Biomedische wetenschappen/biotechnologie/medtech
• Business innovation/creatieve industrie
• Chemische sector
• Cultuur en erfgoed
• Energie en leefmilieu
• Havens en logistiek
• ICT/Innovative technology/high tech
• Kunst en architectuur
• Medische sector en gezondheidszorg
• MICE & toerisme
• Onderwijs
• Tafelen, gastronomie en bier

• De associatie organiseert meetings en congressen buitenshuis met meer dan 20 deelnemers

• De associatie organiseert meetings en congressen buiten het land waar het gevestigd is 
(indien gevestigd buiten België)

• De associatie organiseert meetings en congressen in Europa (indien gevestigd buiten 
Europa)
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IMPACT VAN CORONA OP DE RESULTATEN VAN DIT ONDERZOEK

• Op 10 januari 2020 startte het veldwerk voor dit onderzoek. Omwille van 
de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, werd het veldwerk 
noodgedwongen stopgezet op 12 maart 2020.

• Van de geplande 1.150 telefonische surveys, werden er tot dan 714 
afgenomen.

• Omwille van de stopzetting van het veldwerk is de steekproef niet 
volledig evenwichtig samengesteld wat betreft sector, markt en type 
respondent. Bij het doornemen van dit rapport is het belangrijk dat de 
lezer dit in acht neemt. Op de volgende pagina’s geven we 
detailinformatie over de samenstelling van de steekproef. 

• De steekproef is voldoende groot om betrouwbare uitspraken te maken 
op een algemeen niveau (gemiddeld over alle sectoren, markten en type 
respondenten heen). Wanneer de steekproef voor een type respondent of 
sector voldoende groot is en er een duidelijk verschil is met het 
algemene resultaat, wordt dit aangehaald in het rapport. 
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DOELGROEP – WIE WERD ONDERVRAAGD? 

België 253 13

Duitsland 70 12

Frankrijk 87 1

Nederland 63 1

Verenigd Koninkrijk 67 6

Overige Europa 111 6

Buiten Europa 28 -

• Op het moment van de stopzetting van het 
veldwerk was er net gestart met de 
bevraging van intermediairs. Vandaar het 
lage aandeel respondenten voor dit type. 

• Het bleek bijzonder moeilijk om associaties 
buiten Europa te vinden die voldeden aan 
alle gewenste criteria en wilden deelnemen 
aan dit onderzoek. 
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DOELGROEP – WIE WERD ONDERVRAAGD? 

• In dit rapport worden enkel uitspraken 
gemaakt over individuele sectoren waarvoor 
we meer dan 30 respondenten tellen. 

• Sectoren met minder dan 30 respondenten 
worden meegenomen in de totale analyse, 
maar worden niet individueel geanalyseerd 
of besproken. 

Medische sector en gezondheidszorg 156

Energie en leefmilieu 96

Onderwijs 90

Kunst en architectuur 37

Tafelen, gastronomie en bier 34

Cultuur en erfgoed 31

ICT/Innovatieve technologie/high-tech 28

Farmaceutische sector 26

Biomedische wetenschappen/biotechnologie/medtech 23

Business innovation/creatieve industrie 23

Havens en logistiek 18

MICE en toerisme 16

Chemische sector 11
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Langetermijn impact op community

Subvention

Andere

Lokale host

Accommodatie

Praktische ondersteuning

Aantrekkelijkheid bestemming

Prijs-kwaliteit

Geschiktheid van locatie

Reputatie/sterkte van sector

Bereikbaarheid

Er werd aan de respondenten gevraagd om maximaal drie factoren te noemen in volgorde van belangrijkheid. We hebben 
voor elke factor een score gemaakt door 3 punten toe te kennen voor elke 1e plaats, 2 punten voor elke 2e plaats en 1 punt 
voor elke 3e plaats. De grafiek toont het relatieve belang van de factoren.

• Bereikbaarheid is bij uitstek de belangrijkste factor. 
Op de tweede plaats komt de sterkte en/of reputatie 
van de sector op de bestemming

• De geschiktheid van de locatie en prijs-
kwaliteitverhouding zijn ongeveer even belangrijk

• De aantrekkelijkheid van de bestemming komt pas op 
de vijfde plaats. 

• De top twee factoren zijn dezelfde over alle sectoren 
heen. 

• Binnen de sector onderwijs is de reputatie/sterkte 
van de lokale sector bijna even belangrijk als 
bereikbaarheid

• Binnen de medische sector en de sector energie en 
leefmilieu is de bereikbaarheid nog belangrijker dan 
gemiddeld.

• De top 10 factoren en de volgorde ervan is dezelfde 
ongeacht het land waar de associatie gevestigd is. 

n= 718
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• Wanneer er expliciet wordt gevraagd naar het 
belang van bepaalde factoren, blijkt dat 
sommige wel als belangrijk worden gezien 
zelfs als deze in de open vraag niet hoog 
scoren. 

• Dit is het geval voor de aanwezigheid van een 
lokale host en de duurzaamheid van de 
bestemming

• 26% van cultuur- en erfgoedassociaties en 
16% van kunst- en architectuurassociaties 
vinden een erfgoedlocatie zeer belangrijk.

• 42% van cultuur- en erfgoedassociaties 
vinden een lange termijn impact op de lokale 
community zeer belangrijk0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

erfgoedlocatie

langetermijnimpact op lokale community

financiële subvention

unieke ervaringen voor deelnemers

duurzaamheidsbeleid van de bestemming

aanwezigheid van een lokale host

zeer belangrijk belangrijk niet belangrijk weet niet n= 718
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• De finale beslissing over de 
bestemmingskeuze wordt het vaakst 
gemaakt door de Raad van Bestuur (38%) en 
de algemeen directeur van de internationale 
associatie (31%)

• Associaties uit België maken vaker dan 
gemiddeld hun keuze via de raad van 
bestuur (39%) of congresmanager (20%)

• Associaties gevestigd in het buitenland 
laten vaker het congrescomité (14%) of een 
stemming tijdens een algemene vergadering 
(12%) de finale beslissing maken.  

Andere

PCO

Online stemming bij leden

Congrescomité

Stemming tijdens algemene
vergadering

Congresmanager of -directeur

Algemeen directeur

Raad van Bestuur

n= 678
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navraag bij collega's of leden 77% 51% 36%

zoekopdracht via internet 24% 40% 38%

eerdere ervaring 25% 24% 67%

site visIts 1% 14% 26%

bids opvragen 7% 9% 3%

vakbeurzen 1% 5% 33%

websites van congresbureaus 2% 4% 13%

sociale media 0% 3% 10%

vakbladen 0% 1% 10%

andere 1% 8% 8%

• Navraag doen bij collega’s of leden is over 
alle sectoren heen de vaakst gebruikte 
methode om inspiratie of ideeën op te 
doen voor de bestemming van een congres

• Hoewel de beslissing over de bestemming 
vaak bij het uitvoerend niveau ligt, kan in 
principe iedereen binnen een associatie de 
beslissing beïnvloeden

• Daarnaast wordt er vaak vertrouwd op 
zoekopdrachten via het internet en eerdere 
ervaringen. 

• Associaties gevestigd buiten België maken 
gebruik van meer informatiebronnen. Ook 
site visits spelen hier een rol.  
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België Buitenland Associatie Intermediair

een lokaal/stedelijk 
CVB

28% 15% 36% 28% 38%

een regionaal CVB
21% 7% 29% 21% 31%

een nationaal CVB
8% 4% 11% 7% 28%

67% 84% 57% 67% 62%

• Een derde van de organisatoren maakt 
soms gebruik van een congresbureau. 
Hoe lokaler het congresbureau, hoe 
groter de kans dat ze er al mee hebben 
gewerkt. 

• Organisatoren uit België maken meestal 
geen gebruik van een congresbureau. 
Dit hoog % is waarschijnlijk te wijten 
aan het feit dat men doorgaans geen 
congresbureau gebruikt bij 
binnenlandse meetings of congressen

• Wanneer intermediairs beroep doen op 
congresbureaus, doen ze dit vaak op 
meerdere geografische niveaus. Zo 
maken 28% van intermediairs gebruik 
van de diensten van nationale 
congresbureaus tegenover slechts 7% 
van de associaties





UITLEG BIJ VOLGENDE SLIDES

• “Hebt u ooit een meeting of congres geboekt in één van deze bestemmingen?”

• Indien niet geboekt → “Hoeveel weet u over deze bestemmingen wat betreft hun MICE-aanbod?” 

• Indien niet geboekt en MICE-aanbod is gekend → “Hebt u ooit concreet overwogen om een meeting of congres te 
organiseren in één van deze bestemmingen?” 

• Respondenten konden kiezen uit 3 antwoorden

• Ik ken het MICE-aanbod goed

• Ik ken het MICE-aanbod een beetje

• Ik ken het MICE-aanbod niet

• Indien er al werd geboekt in een bestemming, gaan we er van uit dat de respondent het aanbod goed kent

• De score rond kennis is de som van ‘goed’ en ‘een beetje’
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• De kennis over het MICE-aanbod in Brussel is hoog. Er is een goeie conversie. Het merendeel van internationale associaties 

gevestigd in België hebben al een meeting of congres geboekt in Brussel

• De bekendheid van het MICE-aanbod in de kunststeden is duidelijk lager dan die van Brussel, maar als goed te beschouwen. Er is 

echter een grote kloof tussen de mate waarin organisatoren de kunststeden kennen en de mate waarin ze de steden al hebben 

overwogen of geboekt. 

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

n= 266

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

n= 266

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

n= 266
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• De kennis over het aanbod in Brussel is goed, maar wel duidelijk lager dan bij associaties gevestigd in België.

• De kennis over het aanbod in de kunststeden bij associaties gevestigd in het buitenland is hoog. 
Maar deze awareness vertaalt zich niet voldoende naar het overwegen/boeken van de kunststeden. 

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

n= 452

Mechelen

Brugge

Leuven

Gent

Antwerpen

Brussel

n= 452n= 452
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• 68% van alle organisatoren zijn zeer tevreden 
over het congres dat ze in Brussel 
organiseerden. 

• Organisatoren uit het buitenland blijken iets 
minder tevreden te zijn dan binnenlandse 
organisatoren. 62% is heel tevreden, 26% 
eerder tevreden en 10% noch tevreden noch 
ontevreden. 

• De gemiddelde evaluatie scores liggen erg 
dicht bij elkaar. Binnenlandse organisatoren 
geven gemiddeld 4,6/5 en buitenlandse 
organisatoren 4,5/5,

n= 99n= 202

zeer ontevreden

eerder ontevreden

noch tevreden, nog ontevreden

eerder tevreden

zeer tevreden

Gemiddelde Organisatoren uit België Organisatoren uit buitenland

n= 301
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• De sterke internationale bereikbaarheid van Brussel is een 
belangrijke reden voor de hoge tevredenheid van zowel 
deelnemers als organisatoren

• Ook het goede aanbod aan congreslocaties en accommodatie 
maakt dat Brussels een makkelijke bestemming is om congressen 
te organiseren

• Het sterke politieke centrum van Brussel is een andere reden 
voor de hoge tevredenheid.

Associatie uit België – farmaceutische sector

Associatie uit V.K. - high tech
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• Naast de praktische en serieuzere voordelen van Brussel, 
houden deelnemers ook van de mogelijke activiteiten in de 
stad. 

• Deelnemers houden erg van de cultuur en de eet- en 
drinkmogelijkheden van de stad. 

• Het enige vaak vernoemde minpunt zijn de gepercipieerde 
hoge prijzen in Brussel. 

• Dit is een vaak voorkomende kritiek op hoofdsteden. Maar 
over het algemeen blijven organisatoren er activiteiten 
boeken omdat de voordelen opwegen tegen de hoge(re) 
prijzen. 

Associatie uit V.K. - biomedische wetenschappen

Associatie uit Frankrijk - business enterprise

PCO uit Duitsland
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• Hotels en congreslocaties zijn te duur

• Brussel wordt als ‘te druk’ ervaren. Enerzijds door het 
verkeer en anderzijds omdat er erg veel meetings & 
congressen doorgaan

• Hotels en congreslocaties zijn te duur

• Geen sterke link met hun (sub)sector

• Associaties wachten soms tot ze uitgenodigd worden 
door lokale leden of de lokale universiteit

Associatie uit België – energie en leefmilieu

Associatie uit Frankrijk – medische sector en zorgsector

Associatie uit Spanje – biomedische wetenschappen
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• De tevredenheid over meetings en congressen 
in de kunststeden is zeer hoog. 85% van alle 
organisatoren zijn zeer tevreden over de 
bijeenkomst die ze er organiseerden. 

• De hoge tevredenheid komt voor binnen alle 
sectoren en alle markten. 

• De gemiddelde evaluatiescores liggen erg 
dicht bij elkaar. Belgische organisatoren 
geven gemiddeld 4,9 op 5, buitenlandse 
organisatoren 4,7 op 5. 

eerder ontevreden

noch tevreden, noch ontevreden

eerder tevreden

zeer tevreden

Gemiddeld Organisatoren uit België Organisatoren uit buitenland

n= 51 n= 59n= 110
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De architectuur en geschiedenis van de kunststeden valt 
erg in de smaak

• Organisatoren vinden de kunststeden ideaal voor 
kleinere congressen

• De compactheid van de steden maakt het erg 
makkelijk voor deelnemers om samen aan sightseeing 
te doen of iets te gaan eten/drinken

“

Associatie uit Nederland – kunst en architectuur

Associatie uit Spanje – energie en leefmilieu

Associatie uit het V.K. – cultuur en erfgoed
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Over het algemeen is men tevreden over de 
bereikbaarheid. Zeker bij steden die dicht bij Brussel 
liggen.

Sommige steden (vooral Antwerpen en Leuven) scoren 
met hun sterke connectie met de lokale universiteit  

Positieve feedback over de lokale congresbureaus

Associatie uit Duitsland – cultuur en erfgoed

Associatie uit Nederland – energie en leefmilieu
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• Sommige Belgische organisatoren zien geen reden om 
buiten Brussel te gaan voor hun bijeenkomst. 

• Onzeker over de capaciteit van de infrastructuur in 
de kunststeden

Associatie uit België – farmaceutische sector

Associatie uit België – business innovation
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• Buitenlandse organisatoren zijn vaak niet zeker of 
de kunststeden voldoende bereikbaar zijn en of ze 
beschikken over de nodige capaciteit. 

• Sommigen overwegen de kunststeden niet omdat 
ze er geen leden hebben of omdat er geen 
relevantie is voor hun sector

• Sommige Franse organisatoren worden afgeschrikt 
door de (gepercipieerde) taalbarrière

Associatie uit Denemarken – medische sector & gezondheidszorg

Associatie uit Frankrijk – medische sector en gezondheidszorg

Associatie uit Spanje – farmaceutische sector





• De bereikbaarheid van een bestemming is cruciaal binnen het beslissingsproces. Ook de sterkte en/of 
reputatie van de sector gelinkt aan de associatie op de bestemming is van groot belang. 

• Andere factoren, zoals de geschiktheid van de congresinfrastructuur en prijs-kwaliteit verhouding, spelen 
zeker een rol in de beslissing maar zijn minder doorslaggevend. 

• Informele bronnen zijn van groot belang bij het zoeken naar inspiratie voor of informatie over een 
potentiële congresbestemming. 59% van de organisatoren doet navraag bij collega’s of leden van de 
associatie en 27% vertrouwt op eerdere ervaringen. 

• 34% van de organisatoren zoekt naar inspiratie of informatie via een algemene zoekopdracht op het 
internet.

• Een derde van de organisatoren maakt soms gebruik van de diensten van een congresbureau. 
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• Brussel is erg goed gekend door organisatoren van associatiecongressen, zowel in binnen- als 
buitenland. 

• De goede awareness vertaalt zich ook naar concrete boekingen. De meeste (85%) internationale 
associaties die gevestigd zijn in België hebben al een congres georganiseerd in Brussel. Bij 
organisatoren gevestigd in Europe is dit een derde. 

• De awareness over de kunststeden ligt lager dan deze over Brussel, maar is over het algemeen 
goed. 

• Er is echter een kloof tussen de awareness en het boekingsgedrag. De kunststeden zijn gekend, 
maar worden niet vaak overwogen of gekozen als congresbestemming. Dit is het geval bij 
organisatoren uit België en in het buitenland. 
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• De sterke internationale bereikbaarheid en het aanbod aan 
locaties en hotels zijn belangrijke factoren voor de hoge 
tevredenheid.

• De aanwezigheid van EU-instellingen is een ander groot 
voordeel van Brussel. 

• Daarnaast vallen het cultureel aanbod en de eet- en 
drinkmogelijkheden erg in de smaak. 

• De (gepercipieerde) hoge prijzen in Brussel is de voornaamste 
reden voor ontevredenheid.  
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• Het sterk cultureel aanbod en de compactheid van de 
steden zijn de belangrijkste redenen voor de hoge 
tevredenheid

• Daarnaast zijn organisatoren over het algemeen tevreden 
over de bereikbaarheid van de bestemmingen. Vooral bij 
steden die dicht bij Brussel liggen. 

• De sterke universiteiten in sommige steden worden ook 
gezien als een belangrijke meerwaarde. 
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MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

Neem contant op met: 

Louise Derre – Onderzoeker Marketing Office 
louise.derre@toerismevlaanderen.be




