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Waardevolle zakelijke bezoeker
Congresbezoekers, zakelijke bezoekers, zijn waardevolle bezoekers. Zo brengt
een congres kennis en netwerken, economische waarde en maatschappelijke impact met zich mee. Door in te zetten op die hub, versterkt Amsterdam
Convention Bureau de duurzame bezoekerseconomie van de stad. Claudia:
‘Zakelijke bezoekers zijn bezoekers die vaak langer in de stad verblijven, kennis en netwerken meenemen, musea en cultuur bezoeken en daarmee geld de
stad binnenbrengen. Dat zijn de bezoekers waarmee we een duurzame relatie
willen opbouwen door een aantrekkelijke destinatie te zijn.’

Interview Claudia Wehmeijer, tot 15 april
Director Meetings & Conventions amsterdam&partners

Rode linten
Een van de zichtbaarste voorbeelden van de activiteiten van het Amsterdam
Convention Bureau was de campagne met de drie rode linten ten tijde van het
The International AIDS Conference in juli 2018. Door de drie Andreaskruisen in
het Amsterdamse stadslogo te vervangen door drie red ribbons die wereldwijd
staan voor solidariteit met mensen met AIDS of HIV, creëerde Convention Bureau Amsterdam een ijzersterke campagne die zichtbaar was in de hele stad.
‘En die zichtbaarheid is belangrijk’, vertelt Claudia. ‘Niet alleen voor de congresorganisatie, maar voor de hele stad. Bewoners, ondernemers en bedrijven
profiteren zo van de aanwezigheid van een groot congres.’

‘Naar Amsterdam kom je voor
een congres met meerwaarde’
Foto > Pieter Magielsen

‘Er zijn eindeloos prachtige foto’s van de stad’, zegt ze als we overleggen over het beeldmateriaal na ons interview. Alleen al uit
die uitspraak merk je de liefde van Claudia Wehmeijer voor de stad die ze als Director Meetings & Conventions vol trots mocht
vertegenwoordigen vanuit Amsterdam Convention Bureau van amsterdam&partners, wereldberoemd door Iamsterdam. Als belangrijkste missie hebben ze om Amsterdam stevig neer te zetten als innovatieve en duurzame congresstad. Claudia: ‘De droom
is dat het voor de internationale congresorganisator een no brainer is om voor een congres met een Life Sciences & Health of
Tech onderwerp voor Amsterdam te kiezen.’ Per 15 april werd ze opgevolgd door Dennis Speet, die de missie met minstens zoveel
enthousiasme voortzet.

‘Van hut naar hub’
Heel kort door de bocht gezegd trekt Amsterdam Convention Bureau congressen aan voor de stad Amsterdam, behouden ze congressen voor de stad en
verbinden ze internationale organisaties met startups, talent, kennisinstellingen en ondernemers binnen de stad. Maar uiteraard ook de zichtbaarheid
van een congres in de stad. ‘Dat doen we als publiek-private stichting, dat
betekent dus dat we onafhankelijk advies geven en onze middelen en kanalen
inzetten om een meeting of congres in de stad tot een succes te maken’,
vertelt Claudia. Maar die bijdrage aan het succes van deze congressen stopt
niet bij advies over een passende locatie, promotie en hulp bij het boeken van
hotels.

Door > Mahlee Plekker

‘Als Amsterdam Convention Bureau zijn we altijd hard bezig om iedereen te
laten inzien waarom congressen zo belangrijk zijn voor de stad. Daar zijn we
inmiddels gelukkig goed in geslaagd’, vertelt Claudia. ‘We willen niet zomaar
locaties vullen, maar willen meerwaarde creëren met congressen’, verduidelijkt ze. Om dat op een waardevolle manier te doen, zien ze congressen graag
als een hub, een dynamisch knooppunt van gerelateerde activiteiten. ‘Van hut
naar hub noemen we het wel eens’, lacht ze. ‘Doordat wij geen winstoogmerk
hebben, kijken we echt naar wat goed is voor de stad en maken relevante
verbindingen met het ecosysteem. Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat een congres in de stad echt meerwaarde biedt voor zowel bezoekers,
bedrijven, kennisinstellingen als bewoners.’

Amsterdamse bruggetjes
‘Als een congres interesse toont in Amsterdam als locatie, dan vragen wij altijd: wat kun je aan onze stad toevoegen? Hoe kan alle kennis die zo’n congres
meeneemt ook interessant worden voor de bewoners van Amsterdam? Een
mooi voorbeeld om dat te illustreren is het toonaangevende European Society
of Cardiology - ESC Congress. Dat congres ging in 2020 ‘live’ in Amsterdam niet
door. Met trots mag ik nu meedelen dat ESC in 2023 weer voor Amsterdam
gekozen heeft. Awareness rond hart- en vaatziekten is een belangrijk thema.
We hebben grootse plannen met het ESC-congres, zoals een publieksevenement in het Vondelpark en het Triple Helix debat in de ambtswoning met op
de agenda hart- en vaatziekten bij vrouwen. Ook hebben we de ambitie om
de AED-dichtheid in Amsterdam te verbeteren’, vertelt Claudia. Zo maakt het
Amsterdam Convention Bureau verschillende bruggetjes tussen de zichtbaarheid van het congres en diezelfde zichtbaarheid van de thematiek in eigen
stad, de bijbehorende kennis én kunst en cultuur. Claudia: ‘Eigenlijk gebruiken
we congressen dus als instrument om iets te betekenen voor de stad.’

‘Eigenlijk gebruiken we congressen dus als
instrument om iets te betekenen voor de stad.’
Tech, Artificiële Intelligentie (AI) en Life Sciences & Health
Iedereen is welkom in Amsterdam, maar congressen rondom thema’s als Tech,
AI, Life Sciences & Health, maar ook creatieve industrie, financieel en duurzaamheid zijn de pijlers waar Amsterdam Convention Bureau zich op richt.

Magere Brug

Claudia: ‘Daarmee hebben we een duidelijke focus. Wij kijken bij een aanvraag
naar het onderwerp van het congres. Kunnen wij iets toevoegen en voegt het
congres zelf iets toe? We kijken naar de inhoud om meerwaarde te bieden.’
‘Vertrouwen geven dat ontmoeten straks veilig kan is het
belangrijkst’
Voor dergelijke grote congressen richt Amsterdam Convention Bureau zich
met name op internationale partijen. Het afgelopen jaar hebben ze dichter
bij huis en naast het schrijven van het onlangs door de gemeente Amsterdam
goedgekeurde strategische meerjarenplan congressen, hard gewerkt aan
campagnes voor als alles weer opengaat. ‘Het is belangrijk dat – zodra het
weer kan – de opdrachtgever ook durft te komen, het vertrouwen heeft dat het
veilig kan én weet dat Amsterdam er klaar voor is om congressen te verwelkomen’, vertelt Claudia. Om de opdrachtgever dat vertrouwen te geven is het
met name belangrijk dat ook te kunnen laten zien. Claudia: ‘Dat doen we met
name met video en beeld. Hoe beweegt een bezoeker zich van Schiphol of CS
naar zijn hotel of congreslocatie? Dan zijn we allemaal in beeld aan het vatten.’ Gelukkig merkt ook het Amsterdam Convention Bureau dat er weer hoop
uitgesproken wordt en dat er weer aanvragen binnenkomen.
Zullen de ontwikkelingen van de afgelopen tijd op het gebied van hybride
evenementen nog voor een grote verschuiving zorgen? ‘In de ICCA-ranking
scoorden binnen Europa de afgelopen jaren Parijs en Barcelona heel hoog.
Ik verwacht wel dat het speelveld verandert door de opkomst van digitale en
hybride evenementen, maar ik verwacht geen aardverschuivingen waardoor
organisaties bijvoorbeeld voor anonieme destinaties zonder bewezen congresidentiteit zullen gaan kiezen. Daarom is je ecosysteem – die combinatie van
stad, inhoud, bewoners en meerwaarde waar wij zo hard voor werken – zo
belangrijk!’

Claudia Wehmeijer

‘Op deze manier proberen we ervoor te zorgen dat een congres in de stad echt meerwaarde biedt
voor zowel bezoekers, bedrijven, kennisinstellingen als bewoners.’
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