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Congress on Women’s Mental Health sprong 
op het oog van Charles Becker, Business De-
velopment Manager bij MECC Maastricht. 

Een congres dat georganiseerd wordt door de Ameri-
kaanse vereniging IAWMH (International Associati-
on of Women Mental Health) “De Noord-Amerikaan-
se congresmarkt is voor ons ontzettend interessant 
omdat de associatiemarkt van het land een grote fo-
cus heeft op Europa en hun deelnemers tevens bereid 
zijn om het continent te verlaten voor een internati-

onaal congres. Toen ik mezelf meer in het congres 
verdiepte, benaderde ik Rutger Jan van der Gaag, 
emeritus hoogleraar Kinder- & Jeugdpsychiatrie Rad-
boudumc die al een aantal maal had deelgenomen 
aan het World Congress on Women’s Mental Health. 
Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereni-
ging voor Psychiatrie geweest, met wie wij destijds 
het contract sloten om elk jaar hun voorjaarscongres 
(met veel plezier) te hosten. Bovendien zit hij samen 
met Patricia van Wijngaarden-Cremers en Nienke 

Maastricht bereidt zich voor op een mooi congresjaar in 2022. Onder andere het 
World Congress on Women’s Mental Health zal in november in het vernieuwde 

MECC Maastricht worden gehost. 

“DE CONGRESMARKT 
TREKT AAN”

MAASTRICHT ZIET INTERNATIONALE CONGRESMARKT HERSTELLEN

Vlnr: Charles Beckers - Business Development Manager MECC Maastricht, 
Nienke Hagenbeek, Patricia van Wijngaarden-Cremers en Rutger Jan van der Gaag 

- het bestuur van de Nederlandse afdeling van de International Association for 
Women’s Mental Health, Niels Klinkhamer - Managing Director Klinkhamer Group
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zijn veel heldinnen actief, waaronder 
burgemeester Annemarie Penn-Te Strake, 
Rianne Letschert (rector magnificus 
Universiteit Maastricht), Helen Mertens 
(voorzitter van Raad van Bestuur van 
het Maastricht UMC+) en Edith Schippers 
(president DSM Nederland).” 

VERPLAATST NAAR MAASTRICHT
Het voorstel werd tijdens de achtste editie 
van het congres in Parijs gepresenteerd en 
viel in de smaak. In eerste instantie moest 
het bestuur tot 2027 wachten om de bezoe-
kers in Maastricht te mogen verwelkomen. 

Corona veranderde de plannen in het voor-
deel van deze stad. “Vanwege de uitbraak 
van de pandemie ging de negende editie 
in 2021 in Melbourne niet door”, vertelt 
Patricia. “De afdeling in Australië vond het 
daarnaast erg lastig om in te schatten of de 
ongeveer 1.200 internationale deelnemers 
in 2022 wel af zou kunnen reizen naar 
Melbourne. Vervolgens kregen wij een 
telefoontje met de vraag of de negende edi-
tie in 2022 toch in Maastricht kon plaats-
vinden. Ik had toen al het voornemen om 
de bal hoog te houden en zoveel mogelijk 
professionals uit zoveel mogelijk domeinen 
bij het congres te betrekken, waaronder 
de vakverenigingen voor Psychiatrie, de 
psychologen en verpleegkundigen, maar 
ook maatschappelijke organisaties zoals 
Women Inc. En vooral ook belangrengroe-
peringen (de patiënten vereniging MIND 
en Samen Sterk Zonder Stigma). Inmiddels 
is er een enorm netwerk ontstaan, een 
Alliantie Gender en GGz.”

DRAAGVLAK
Charles en Niels werden opnieuw bena-
derd met de vraag of zij voor het congres 
in 2022 een deel van de organisatie van 
het congres op zich wilden nemen. Op 
aanraden van Niels richtte het bestuur 
een stichting op. “Het grote voordeel van 
een stichting is dat je niet alleen juridisch 
draagvlak hebt, maar ook je toekomstige 
activiteiten vanuit de alliantie hierin kunt 
onderbrengen. In april 2022 zal er bijvoor-
beeld tijdens het NVvP jaarcongres alvast 
een minisymposium over dit onderwerp 
georganiseerd worden. Het mooie van 

Hagenbeek in het bestuur van de Al-
liantie Gender en GGz, de Nederlandse 
afdeling van de GGz.” 

VOORSTEL
Met hulp van Charles Beckers en 
Niels Klinkhamer, Managing Director 
Klinkhamer Group - die al zeven jaar 
PCO is van het NVvP congres - besloot 
het Nederlandse bestuur een voorstel 
in te dienen. “Maastricht ligt mid-
den in het centrum van Europa en 
voelt een beetje aan als buitenland”, 
vertelt Nienke. “Bovendien is het er 
erg gezellig. Wanneer je een congres 
in Amsterdam organiseert, slapen de 
Nederlandse deelnemers vaak thuis. 
In Maastricht blijven de mensen mede 
vanwege de goede sfeer wel overnach-
ten. Bovendien is MECC Maastricht 
een prachtig congrescentrum met 
veel mogelijkheden voor een vernieu-
wend programma met breakouts rond 
verschillende thema’s.” Voor het bid 
besloot Charles een platform op te rich-
ten met lokale, regionale of nationale 
helden die betrokken zijn bij het thema 
van het congres.“ Omdat de IAWMH 
zich inzet voor de verbetering van de 
geestelijke gezondheid van vrouwen 
over de hele wereld, hebben we een 
netwerk van vrouwen gecreëerd die het 
congres ondersteunen. In Maastricht 
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deze alliantie is ook dat het een vliegwieleffect heeft. 
Zo kwamen we met het idee om tijdens het congres 
een alliantieplein in te richten voor de stakeholders 
en sponsoren. Dat spreekt enorm aan en men wil 
graag aanhaken.” Charles knikt: “Het IAWMH heeft 
zo een krachtig platform waarmee je een legacy in 
Nederland kunt nalaten. De stichting kan dienen als 
een soort ecosysteem specifiek gericht op vrouwen.”

FYSIEK CONGRES
De negende editie van congres staat als fysiek event 
gepland van zondag 6 tot woensdag 9 november 
2022. “We hebben weliswaar scenario’s voor een 
online en hybride variant, maar in principe gaan we 
uit van een fysiek congres”, vertelt Niels. “Wanneer 
je meerdere opties hanteert, is het belangrijk om op 
tijd een keuze te maken, anders drukt dit te veel 
op de begroting. Indien het tegen die tijd nodig is, 
kijken we of we het event gaan cancelen en uitstellen 
of kiezen voor een online variant. En dan kunnen we 
eventueel van tevoren sessies opnemen of sprekers 
live online laten deelnemen. MECC Maastricht heeft 
in ieder geval al bewezen dat ze uitstekend in staat 
zijn om alternatieve opstellingen te creëren.” Charles: 
“We hadden vorig jaar al vrij snel ons ‘Be Smart-
protocol’ uitgerold. Basismaatregelen zoals sanitizers 
en voldoende ruimte blijven van kracht. Daarnaast 
letten we tijdens dit congres extra op de veiligheid 

van de vrouwelijke deelnemers, onder andere door 
veilige routes door de stad uit te zetten en de par-
keerplekken te verlichten.”

HERSTEL
De organisatie van het IAWMH congres past in de 
tendens die Charles en Niels zien op de herstel-
lende internationale congresmarkt. Niels: “Dankzij 
onze move naar online hebben we een aantal mooie 
projecten gehad, maar wij richten onze pijlen nu op 
de live congressen in 2022 en 2023. We merken dat 
iedereen de voorkeur geeft aan een fysieke ontmoe-
ting.” “De markt trekt inderdaad aan en de agenda’s 
lopen hier vol”, knikt Charles. “Je krijgt nu het vlieg-
wieleffect van de uitgestelde congressen die zijn ver-
plaatst naar 2022 en 2023. Steeds meer organisaties 
zien bovendien Maastricht als een goed alternatief 
voor de grote steden vanwege de goede prijskwali-
teitverhouding. Zelf zie ik de zomervakantie met de 
vaccinaties en de kleurcodes als een generale repeti-
tie voor het reizen.” “Het is natuurlijk afwachten wat 
de pandemie in het najaar gaat doen”, zegt Patricia. 
“Zelf heb ik goede hoop dat niet alle maatregelen 
terug zullen keren. Wanneer we in november van dit 
jaar een nieuw normaal hebben bereikt, zal ook het 
vertrouwen verder toenemen. Met alle back-up plan-
nen die op tafel liggen, hebben wij als bestuur alle 
vertrouwen in het congres.”
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