Welkom,
Met trots stellen wij het vernieuwde Erkend Congresbureau aan je voor.
In dit magazine vertellen wij over de nieuwe koers en het bijbehorende aanbod. Een
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aanbod dat stimuleert om aan de slag te gaan, aan te sluiten en je te onderscheiden
op kennis en kwaliteit.
Congresbureau is, net als YOIN excellent meeting places, powered by CLC-VECTA.
Afgelopen maanden is er een dedicated team samengesteld en hebben zij gewerkt
aan een frisse propositie en vernieuwd aanbod. Het team wordt aangestuurd door

Riemer Rijpkema

Over Erkend Congresbureau

‘connector’ Marie-Louise Buckens

In 4 stappen naar deelname

Onze missie is om professionals te ondersteunen met inzicht en kennis, zodat zij

Herbeoordeling, kennis en netwerk

opdrachtgevers en gasten altijd van een hoogwaardige service kunnen voorzien en
op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Audit

Door het voorzetten van een vertrouwd kwaliteitslabel met een nieuwe standaard,

Pakket

toegespitst op de hedendaagse behoefte streven wij met ons kwalitatieve aanbod

Contact

deze missie dagelijks na.

Riemer Rijpkema
Directeur CLC-VECTA
Marie-Louise Buckens

IN 4 STAPPEN
NAAR DEELNAME
Erkend Congresbureau is sinds 20 jaar hét betrouwbare kwaliteitsmerk voor organiserende congres- en
eventbureaus ’s. Erkend Congresbureau ondersteunt
en beoordeelt organisatiebureaus op kwaliteit,
betrouwbaarheid, innovatie en service. Daarnaast
zorgt het netwerk voor hoogwaardige uitwisseling en
ontwikkeling van kennis, waardoor de deelnemende
professionals continue ondersteund worden bij hun
bedrijfsmatige en individuele ontwikkeling.
Erkend Congresbureau is, net als YOIN excellent
meeting places, powered by branchevereniging
CLC-VECTA, het kennis- en inspiratieplatform voor
en over de Live communicatie branche.

Missie
Erkend Congresbureau is een professionele en onafhankelijke
organisatie die organisatiebureaus ondersteunt en toetst en zich tot
doel stelt hiermee een bijdrage te leveren aan de verhoging van het
kwaliteitsniveau van evenementen en congressen voor nationale en
internationale opdrachtgevers.

Waar moet mijn bureau aan voldoen om het kwaliteitsmerk te
behalen?
Door deelname aan het kwaliteitsmerk Erkend Congresbureau
worden kwaliteit, kennis, betrouwbaarheid, innovatie en service
jaarlijks onder de loep genomen. Middels een zelf audit, audit
door een professional en middels mystery onderzoek. De nadruk
ligt daarbij op ‘de basis op orde’ transparantie, kennis, continuïteit en financiële gezondheid.

Visie
Gecertificeerde organisatiebureaus zijn betrouwbare partners voor
opdrachtgevers en koplopers in het vak. Zij onderscheiden zich
door zich continu te blijven verbeteren op het gebied van kwaliteit,
innovatie en vakmanschap.

Daarnaast zorgen we voor crossverbanden t.b.v. kennisuitwisseling met de ‘YOIN excellent meeting places’ locaties,
deelname aan de marketing monitor, een gepersonaliseerd
marketingadvies en vakinhoudelijke workshops voor een actuele
dosis kennis om concreet toe te passen binnen het bedrijf.
In vier stappen naar deelname aan het kwaliteitskenmerk >>
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Stap 1. Kennismaken

Stap 3. Toelatingsaudit door een professionele inspecteur

Heb je belangstelling in het kwaliteitsmerk en wil je deel uitmaken

De inspecteur komt vervolgens op de geplande datum naar kantoor voor een
beoordeling aan de hand van een vragenlijst. Voorafgaand het bezoek let de
inspecteur ook op bijvoorbeeld de online presentatie van het bedrijf, de
actualiteit hiervan of belt op om de service en handelswijze van het team te ervaren.

van een netwerk dat innovatie, vakmanschap en kwaliteit dagelijks
nastreeft? Dan maken we graag kennis

middels een persoonlijk

gesprek. We vertellen over de procedure, voordelen van deelname en alle
onderdelen van ons aanbod.

Stap 4. Toekenning

Stap 2. Zelf audit
Al je besluit deel te nemen plannen we een afspraak voor de eerste audit.
Voorafgaand de audit krijg je een uitgebreide zelf audit toegestuurd die je
invult voordat de audit plaatsvindt. Een deel van deze zelf audit is een
eenmalige exercitie. De data blijven bewaard in jouw eigen digitale omgeving van ons
dashboard. Je hebt toegang tot jouw eigen data middels een inlog.
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Na de audit en de volledige ingevulde zelf audit te hebben ontvangen, werkt de inspecteur de
rapportage uit. Alle resultaten komen in een transparant en online dashboard te staan waarin de
geschiedenis bewaard blijft en waarin een benchmark opgebouwd wordt. Aan alle onderdelen van de
(zelf)audit is een weging gekoppeld die zorgt voor een totaalscore. De inspecteur koppelt de resultaten
persoonlijk terug.
Bij toekenning ontvang je een communicatiepakket om het kwaliteitsmerk zichtbaar te maken op
het kantoor en in alle communicatie. Je krijgt een vermelding op erkencongresbureau.nl en we
stellen je actief voor aan ons netwerk en samenwerkingspartners om te genieten van diverse voordelen,
kennissessies en promotionele activiteiten.
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AUDIT

HERBEOORDELING,
KENNIS EN NETWERK

Zowel voor de zelf audit, het bezoek van de inspecteur als
voor het mystery onderzoek worden vaste vragenlijsten
gehanteerd. Deze vragenlijsten zijn praktische ingedeeld
in hoofdstukken met
overzicht en een gestructureerde
opbouw. Er is ruimte voor opmerkingen en adviezen,
waardoor de audits niet statisch zijn. Deze stevige basis zorgt al
ruim 20 jaar voor duidelijkheid. Daarnaast is er een flexibele schil
zich aanpast aan de actualiteit waarop wordt getoetst.

Tweejaarlijkse herbeoordeling
Uiteraard handel je altijd, maar zeker ook ná het behalen van het kwaliteitsmerk volgens de richtlijnen. Na de initiële beoordeling voer je om het jaar een zelfbeoordeling uit. Daarnaast bezoekt
een van onze inspecteurs het bedrijf om te beoordelen en te adviseren of het bedrijf en het team
aan de eisen blijven voldoen om het kwaliteitsmerk te voeren.

De kennis die voortkomt uit de audits brengen we terug naar de
deelnemers middels artikelen of whitepapers. De rapportages
van elke deelnemer zijn niet openbaar, deze zijn uitsluitend voor
het bureau en Erkend Congresbureau zelf toegankelijk. De data
van alle deelnemers samen zorgen echter wel voor een
benchmark per hoofdstuk.

Kennis, inzicht en netwerk
Na toekenning van het kwaliteitsmerk Erkend Congresbureau bieden we ruime mogelijkheden
aan om kennis te vergroten voor meerdere afdelingen binnen het bedrijf.
Dit doen we door middel van:

Deze benchmark is voor alle deelnemers toegankelijk in zijn/
haar eigen omgeving. Hierdoor kun je zien hoe je presteert ten
opzichte van collega’s. De geschiedenis van alle data blijft
bewaard, waardoor we een grote benchmark opbouwen. Deze
rijke databron zorgt voor belangrijke inzichten die we inzetten om
te blijven groeien met elkaar.

• Relevante workshops o.b.v. onze behoeftemonitor onder de deelnemers
• Mogelijkheid tot deelname aan een locatietour
• Mogelijkheid tot deelname aan locatie inspecties met de inspecteurs van YOIN excellent
meeting places.
• Een marketingmontior met een persoonlijk en op maat gesneden adviesgesprek
• Een mystery onderzoek door de ogen van een potentiële opdrachtgever
• Inkoopvoordeel bij onze partners zoals korting op lidmaatschap aan CLC-VECTA
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Nationaal en internationaal opererende organisatiebureaus kunnen
gecertificeerd worden.
We kijken bij alle inspecties onder andere naar:

Ervaring: portfolio, opdrachtgevers, praktijkervaring

Kwaliteitseisen: transparantie, structuur, aanpak, innovatie, reviews
opdrachtgevers, certificaten en diploma’s

Gedragseisen: professionele houding, opdrachtnemer /
opdrachtgever, uitvoering, verantwoordelijkheid

Betrouwbaarheid: transparant, relatie met opdrachtgevers,
nakomen van afspraken

Continuïteit: sales, portfolio, kennisontwikkeling, financiële
gezondheid

Deze inzichten en verrijking van kennis bieden je
concrete handvaten om de sales en marketing nog
beter te sturen.
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PAKKET

Heb je belangstelling in het kwaliteitsmerk en wil je deel uitmaken van een netwerk dat dagelijks
innovatie, vakmanschap en kwaliteit nastreeft?

Toelatingsinspectie + digitale rapportage met benchmark

Licentie online toolkit met communicatiemiddelen

Eenmalig

Digitale toolkit met communicatiemiddelen om deelname aan

EXTRA AANTREKKELIJK

kwaliteitsmerk te kunnen communiceren

Mystery call + digitale rapportage met benchmark
Uitgevoerd door Mystery Review | Jaarlijks

Bedrijfslidmaatschap CLC-VECTA voor Erkend Congresbureau met

Deelname aan workshops en masterclasses (1 persoon)

€ 1040,- korting

Drie keer per jaar

Marketing monitor met persoonlijk adviesgesprek

Reeds gemaakte afspraken voor 2021 worden niet gecrediteerd, voor 2022 kunt u gebruik maken van het combinatie voordeel.

Meerdere personen tegen gereduceerd tarief

Uitgevoerd door venuemarketing.nl | Jaarlijks

All-in lidmaatschap waarbij genoemde diensten en services niet apart gefactu-

Mogelijkheid om deel te nemen aan locatie inspecties met
Hercontrole + digitale rapportage met benchmark

een inspecteur van YOIN (1 persoon)

Bestaande uit een zelfbeoordeling en audit door professional

Site inspectie, netwerk kans, kennis uitwisseling

€1.650,excl. btw

Tweejaarlijks

Informatiepunt / advies inspecteurs
Vermelding op erkendcongresbureau.nl met een doorlink

Mogelijkheid om advies in te winnen bij het team van YOIN

Vermelding met foto, contactgegevens en link naar eigen website

2 uur per jaar

€635,-

reerd worden, maar inclusief zijn. Het betreft een bedrijfslidmaatschap waardoor
gebruikmaking van de services niet enkel is voorbehouden aan 1 contactpersoon.
Alle vertegenwoordigers van het bedrijf kunnen deelnemen aan bijeenkomsten of
CLC-VECTA rechtstreeks benaderen met vragen e.d.

Inkoop extra mystery call(s) met € 20,- korting

€79,- p.s.

Regelmatig een mystery call laten verzorgen geeft een goed beeld van de

Vermelding op social media en in de nieuwsbrief na inspectie

Deelname aan georganiseerde YOIN inspiratietour (1 persoon)

consequente mate van service en handelingen door je team en geeft handvatten

LinkedIn en Facebook

Tweede persoon in overleg en tegen gereduceerd tarief

voor complimenten of verbeteringen. De mystery call verloopt volgens de briefing en
vragenlijst van Erkend Congresbureau.

Licentie muurschild

Nieuwsupdates en aanbiedingen

Entree of receptie

Netwerkkansen of inkoopvoordelen delen wij met onze leden
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CONTACT
ERKEND CONGRESBUREAU
De Corridor 5C
3621 ZA Breukelen

www.erkendcongresbureau.nl

0346 23 42 42

info@erkendcongresbureau.nl

/ erkendcongresbureau

/ erkendcongresbureau

