
E
lk jaar neemt een universiteit in Nederland of 
Vlaanderen die de opleiding onderwijskunde in 
haar portefeuille heeft de organisatie van de On-

derwijs Research Dagen (ORD) voor haar rekening. “Het 
doel van de ORD is om wetenschappers uit Nederland 
en Vlaanderen de gelegenheid te geven om hun onder-

zoek te presenteren aan universiteiten en andere kennis-
instellingen en bedrijven”, vertelt Doolaard. “Omdat ons 
vakgebied dit jaar 50 jaar bestaat en de RUG bovendien 
haar 400e verjaardag viert, vonden we het een mooie ge-
legenheid om het congres opnieuw in Groningen te laten 
plaatsvinden.” 
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In Groningen staat 2014 in het teken van onderwijs. Het Gronings 

Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), verbonden 

aan de afdeling Onderwijskunde van de Faculteit Gedrags- & 

Maatschappijwetenschappen, greep deze gelegenheid aan om 

de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen opnieuw in Groningen te 

organiseren. Voor dit congres, dat van 11 tot en met 13 juni zal 

plaatsvinden in MartiniPlaza, schakelde universitair docent Simone 

Doolaard de hulp van het Groningen Congres Bureau in.

Over Groningen Congres Bureau
Het GCB is een regionaal congresbureau en verzorgt de pro-

motie voor Groningen en omstreken als ideale congresbestem-

ming. Ook is het bureau een Erkend PCO en dankzij deze acti-

viteiten is de organisatie niet volledig afhankelijk van subsidies 

en kunnen de opbrengsten uit de congressen voor de marketing 

van de eigen stad worden ingezet. Mede hierdoor heeft het GCB 

geen commerciële naam, wat het benaderen van de organisatie 

laagdrempelig maakt voor elke partij die in Groningen een con-

gres wil organiseren.

“Je kunt blind vertrouwen 
op elkaars expertise”

PCO in beeld – Groningen Congres Bureau

Het team van Groningen Congres Bureau



De ORD vonden namelijk in 2007 ook in deze 
stad plaats. Toen al werd de samenwerking met 
het Groningen Congres Bureau (GCB) opgezocht. 
Het GCB heeft met de organisatie van zo’n 30 tot 
40 congressen per jaar alle kennis en expertise 
in huis. “Ook dit jaar nemen wij alle logistieke 
taken over die bij dit congres om de hoek komen 
kijken”, vertelt Mariska Pater, directeur Groningen 
Congres Bureau. “Denk hierbij aan zaken zoals 
het regelen van de congreslocatie, het vervoer, het 
verblijf, de deelnemersregistratie en de facturering. 
Voor de opdrachtgever is het lastig om dit allemaal 
in goede banen te leiden, terwijl wij precies weten 
waar we moeten zijn.” Doolaard knikt: “Het GCB 
denkt aan alle details. Bovendien komen ze zelf 
ook actief met tips en ideeën en trekken ze aan de 
bel als bepaalde dingen nog niet zijn opgepakt.” 

Logistiek circuit

Een van de aspecten van het congres dat wederom 
vaststond was de keuze voor MartiniPlaza als 
congreslocatie. Hier vinden op jaarbasis zo’n 35 
congressen plaats. Doolaard: “Voor een congres 
met 400 tot 600 deelnemers en de behoefte aan 14 

subzalen voor de plenaire lezingen en parallelle 
sessies waarin de onderzoeken worden gepresen-
teerd, heb je gewoon een locatie van die omvang 
nodig.” Net als het GION heeft ook MartiniPlaza 
goede ervaringen met het GCB. “Wij werken 
al jaren intensief samen wat betreft de organi-
satie van congressen en andere bijeenkomsten”, 
zegt Mario Oomkens, senior accountmanager 
bij MartiniPlaza. “En omdat we de bijeenkomst 
eerder mochten verwelkomen, lagen voor ons de 
grote lijnen al vast. Ook nu nemen wij het com-
plete logistieke circuit van parkeren tot aan de 
routing en catering voor onze rekening. Voor de 
verdere details zoals het aantal zalen, de beno-
digde capaciteit en het aantal deelnemers hebben 
we regelmatig contact met het GCB.” 
Alle partijen zijn tot nu toe erg tevreden over de 
samenwerking en zijn er nu al zeker van dat de 
bijeenkomst in juni een groot succes zal worden. 
“Dankzij de eerdere samenwerking weet je ook 
wat je aan elkaar hebt.  Je kunt blind vertrouwen 
op elkaars expertise”, aldus Pater. 

www.groningencongresbureau.nl - www.ord2014.nl
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Erkend Congresbedrijf
In de aankomende edities van 

Meeting Magazine worden de 

leden van het keurmerk Erkend 

Congresorganisatiebureau aan u voor-

gesteld aan de hand van een congres 

dat zij hebben georganiseerd of van plan 

zijn om te gaan organiseren. Een Erkend 

Congresorganisatiebureau (ook wel 

Professional Congress Organiser, PCO 

genoemd) is een onafhankelijk bedrijf 

dat is gespecialiseerd in het organise-

ren van (inter)nationale congressen en 

vergaderingen op een professionele 

basis. Zij bieden hoge kwaliteit, behoren 

tot de top in hun vakgebied en worden 

regelmatig door externe inspecteurs 

gecontroleerd. Alleen wanneer een 

bedrijf aan alle eisen voldoet mag het 

predicaat ‘Erkend Congresbedrijf’ wor-

den gevoerd. www.vergaderhamer.nl

MartiniPlaza


