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MPI Global organiseert elk jaar in een wisse-
lend Europees land het European Meetings 
en Events Conference (EMEC). Tijdens dit 

meerdaags congres komen meetingprofessionals uit heel 
Europa en daarbuiten bij elkaar om kennis en inspiratie 
op te doen over het vakgebied, te netwerken en zaken 
te doen. Normaal gesproken functioneert het gekozen 
land als host en mag deze helpen met het aandragen van 
een locatie en de hotels. MPI Nederland wilde het EMEC 
graag naar Nederland halen, maar dan wel op eigen 
voorwaarden. “Voor het eerst zal een chapter het congres 
hosten en volledig in eigen beheer organiseren. Dat bete-

kent dat we ook verantwoordelijk zijn voor eventuele 
verliezen”, vertelt Gijs Verbeek, directeur MPI Neder-
land. “De betrokkenheid vanuit de VS, waar het hoofd-
kantoor van MPI Global is gevestigd, blijft overigens 
groot. Zij zullen assisteren met de marketing rondom het 
congres.”

INNOVATIE
Uiteraard rijst de vraag waarom er voor zo’n constructie 
is gekozen. Verbeek: “De ondertitel van het congres is 
‘Changing the Game’. Door EMEC 2019 volledig vanuit 
het chapter te organiseren, komt het congres vanuit de 
‘grassroots’, vanuit de leden zelf. Je kunt als land laten 
zien waar je voor staat. Bovendien loopt de Nederlandse 
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Nederland op 
zijn allerbest

MPI congres EMEC 2019 naar Nederland
Programma

De meetingplanners kunnen tijdens EMEC rekenen 

op een uitgebreid Hosted Buyer Programma waar-

bij locaties uitgebreid de kans krijgen om zich aan het 

publiek te presenteren. Daarnaast zijn er interessante 

sessies en sprekers en komt de innovatieve kant van 

de nationale MICE-sector aan bod. Ook zal er aandacht 

zijn voor de Nederlandse cultuur. “We willen graag op 

actuele themajaren aansluiten, maar we laten bijvoor-

beeld ook de Nederlandse dance scene aan bod komen 

die internationaal veel aanzien heeft”, aldus Verbeek.

De Nederlandse MICE-branche laat zich kenmerken door 
creativiteit en innovatie. Dat je daar ver mee kan komen, 
blijkt uit het feit dat MPI Nederland het jaarlijkse Europese 
MPI-congres in 2019 niet alleen mag hosten, maar ook 
geheel in eigen beheer mag organiseren.

Fotografie clickshots.nl
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chapter voorop wat betreft experimente-
ren en innoveren. Dat zie je onder andere 
terug in onze landelijke jaarcongressen 
waarbij vernieuwende concepten wor-
den gehanteerd. Dat hoort ook bij een 
vakvereniging die actief is in de MICE-
branche. Eventmanagers hebben vaak de 
meest fantastische ideeën maar omdat 
deze doorgaans niet beproefd zijn, is er 
relatief weinig ruimte voor innovatie. Met 
onze jaarcongressen hebben we laten zien 
dat innovatieve ideeën en concepten wel 
degelijk bijdragen aan het slagen van een 
evenement, en dat willen we ook tijdens 
EMEC 2019 demonstreren.”  

VRIJWILLIGERS
Een andere belangrijke troef die MPI 
Nederland in handen heeft, is de uitge-
breide organisatie. Volgens Verbeek is 
MPI Nederland bijvoorbeeld een van de 
weinige chapters met een (deels) betaalde 
kracht. “Bovendien kunnen we steunen op 
een enorm netwerk aan enthousiaste leden 
en vrijwilligers die naast het verzorgen 

van de marketing en communicatie en 
trainingen, ook de  congressen en evene-
menten organiseren. Om deze vrijwilligers 
niet te veel te belasten, hebben we besloten 
om het nationale jaarcongres in 2019 te 
vervangen door EMEC 2019. Daarnaast zal 
er een aparte congrescommissie worden 
samengesteld die zich specifiek over de 
organisatie van dit congres zal buigen.

VISITEKAARTJE
Verwacht wordt dat er in 2019 tussen de 
350 en 500 deelnemers naar Den Haag 
af zullen reizen. Dit zijn zowel leden als 
niet-leden uit binnen- en buitenland. “We 
willen met EMEC 2019 een visitekaartje 
afgeven en laten zien waarom Nederland 
een uitstekend congresland is. Het congres 
zal Nederland op zijn allerbest laten zien”, 
aldus Gijs Verbeek.

Wil je op de hoogte blijven van EMEC 
2019 of helpen met de organisatie? Kijk op 
www.mpiweb.nl of neem contact op met 
Gijs Verbeek via info@mpiweb.nl.
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M E E T I N G  B R A N CH E V ER EN I G I N G

SAMENWERKING

Voor het binnenhalen van EMEC 2019 

heeft MPI Nederland intensief samen-

gewerkt met The Hague Convention 

Bureau, World Forum The Hague en 

andere betrokken partners. “World 

Forum The Hague is één van onze 

preferred partners en heeft zojuist 

een grote renovatie afgerond”, licht 

Verbeek toe. “Zij hebben destijds aan-

gegeven graag mee te willen werken 

om het jaarcongres naar Nederland 

te halen. Ook The Hague Convention 

Bureau heeft haar nek uitgestoken 

en samen met ons bijna drie jaar lang 

gelobbyd bij MPI Global. Het loslaten 

van de verantwoording had name-

lijk wat tijd en vertrouwen nodig.” 

Logischerwijs zal het congres groten-

deels plaatsvinden in het World Forum, 

maar Verbeek wil ook graag andere lo-

caties en steden bij EMEC 2019 betrek-

ken. “Afgezien van het feit dat we voor 

dit congres gewoon hulp nodig hebben 

van diverse partijen, kun je met het 

aandoen van verschillende steden uit-

stekend laten zien hoe goed de bereik-

baarheid in Nederland is.”
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