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‘We functioneren
als één team’
Twee keer per jaar organiseert Stichting Gynaecongres voor de Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) een tweedaags congres voor haar leden en andere
geïnteresseerden uit het vakgebied. Sinds de organisatie van het eerste congres in 1994 werkt
de stichting samen met PCO Status Plus. Maar net als de voorgaande congressen zullen ook
het 47e en 48e congres in 2015 zeker geen routineklus vormen voor beide partijen. “We
voeren al jaren onderling heel goede discussies over de vorm en de inhoud van het congres.
Die kritische blik is ontstaan dankzij het feit dat we als één team functioneren”, aldus Yvonne
Broer, congres-coördinator bij Stichting Gynaecongres.

D

e huidige Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie kent ruim 1600 leden (bijna 1000
gynaecologen, ruim 400 assistenten in opleiding en
ruim 200 seniorleden) en ongeveer vijftig werkgroepen en
commissies. Deze zijn ondergebracht in zogeheten koepels
en pijlers. De koepels buigen zich over beleidsorganisatorische aspecten, terwijl de pijlers het inhoudelijke domein
behartigen en vertegenwoordigen. Yvonne Broer is sinds
1997 congrescoördinator en eindverantwoordelijke voor
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het tweedaagse Gynaecongres dat elk jaar in het voor- en
najaar wordt georganiseerd. Dit doet zij onder andere samen met Ank Louwes die sinds 2008 als congresmedewerker bij deze bijeenkomsten betrokken is. “De eindverantwoordelijkheid van de organisatie van deze congressen ligt
bij Stichting Gynaecongres”, vertelt Broer. “Het voorjaarscongres wordt echter elk jaar door één van de maatschappen in het land mede vorm gegeven en wordt dus ook op
een andere locatie gehouden. De eerste dag wordt door de
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gastmaatschap ingevuld, terwijl de tweede dag voor rekening is van de NVOG.” Bij elk congres werken er twee
koepels en twee pijlers mee aan de organisatie. Zij bepalen
samen met Stichting Gynaecongres en de koepel Wetenschap welke onderwerpen er tijdens het congres aan bod
komen en selecteren de sprekers en presentaties voor de
plenaire en parallelle sessies. Daarnaast is er tijdens de
congressen ook aandacht voor het onderzoek van jonge
wetenschappers en kunnen leden de expositie van toeleveranciers en de algemene ledenvergadering bezoeken. Het
najaarscongres vindt al vanaf 1995 plaats op Papendal, dat
in het bezit is van vijf vergaderhamers. “De uitstraling van
deze locatie sluit mooi aan bij onze vereniging”, zegt Ank
Louwes. “Bovendien biedt Papendal als een van de weinige
locaties genoeg ruimte voor zo’n 600 deelnemers en een expositie met 30 tot 35 stands.”
Vaste partner
Een ander vast element waar de NVOG elk jaar op kan
rekenen, is de professionele ondersteuning van Status
Plus. Deze PCO is in het bezit van het keurmerk Erkend
Congresbedrijf en is sinds 1994 de organisatiepartner van
het Gynaecongres. “Via ons online registratiesysteem
komen de inschrijvingen van de deelnemers binnen en
deze handelen wij verder af inclusief, eventuele hotelovernachtingen. Verder leveren we het online systeem voor
het indienen, verwerken en finaliseren van de abstracts
en tevens een systeem aan exposanten om hun stands
en bijbehorende zaken te reserveren”, somt conference
manager Daphne Kaaijk op. “Tevens denken we veel mee
in de organisatie en desgewenst nemen we logistieke zaken
op ons, zoals bijvoorbeeld het vervoer van deelnemers en
buitenlandse sprekers, en werken we nauw samen met de
NVOG tijdens de congresdagen zelf om alles in goede
banen te leiden. Directeur-eigenaar David Casalod licht
toe: “We zijn destijds als één van de eerste PCO’s met
online congresregistratie aan de slag gegaan en plukken
daar nu de vruchten van. Het grote voordeel is dat onze
online systemen vanuit de praktijk ontwikkeld zijn en door
onze PHP/web-ontwikkelaars in eigen dienst worden
doorontwikkeld en onderhouden. Vorig jaar hebben we
bovendien een volledig nieuwe release van ons registratiesysteem geïntroduceerd en deze wordt uiteraard ook voor
de congressen van de NVOG gebruikt.”
Kritische blik
Stichting Gynaecongres spart ook op andere gebieden met
Status Plus. Broer: “Ank en ik zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling, de communicatie, de financiën en de contacten met de sponsoren en
locatie. Maar we vragen Status Plus wel altijd om hier een
kritische blik op te werpen en mee te denken. Ook hebben
zij veel kennis over accreditatie, sponsoren en de regelgeving op dit gebied. Zij schuiven zelfs aan bij inhoudelijke
vergaderingen.” Casalod: “Eén van de grote voordelen ten
opzichte van andere PCO’s is dat wij ook actief zijn in de

Verenigde Staten en vanuit ons kantoor aldaar het verenigingsbeheer en de congressen verzorgen van een aantal
Amerikaanse medische verenigingen. In de Verenigde
Staten wordt veelal de standaard bepaald voor wat betreft
de accreditatie en regelgeving van bij- en nascholingsactiviteiten. Wij bemerken dat die kennis, ervaring en
contacten goed van pas komen om snel op vragen en verzoeken van onze partners zoals de NVOG in te spelen.”
“Status Plus houdt ons scherp en zij zorgen er mede voor
dat de organisatie van de Gynaecongressen geen routineklus wordt”, voegt Louwes toe. “We spreken dan ook heel
bewust van een partnerschap. Je bouwt een vertrouwensband met elkaar op.” “Die band ontstaat door heel open,
transparant en waardevol te zijn en te blijven. Het is uiteindelijk een gezamenlijk project waar alle betrokken partijen
zich voor de volle 100% voor inzetten. En dat levert uiteindelijk mooie congressen met tevreden congresgangers op”,
aldus Casalod.
www.statusplus.nl - www.vergaderhamer.nl - www.nvog.nl
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