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Congressen, conferenties en meetings
brengen steeds meer geld in het laatje

De Oost-Vlaamse
MICE-markt boomt
De verzamelnaam doet wat speels aan, maar laat dit vooral geen reden
tot onderschatting zijn: het economische belang van de MICE-sector
neemt elk jaar toe. MICE staat voor Meetings, Incentives, Congressen
en Events, en zowel in Gent als in de rest van de provincie kent de
sector al enkele jaren een stevige groei én professionalisering.
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Een langzaam aflopend auditorium, voorzien van 216 comfortabele
zitjes en tjokvol moderne technologie: je zou het eerder in een
gebouw van de universiteit verwachten dan hier, langs een drukke
steenweg tussen Gent en Ronse. “Deze zomer pas hebben we onze
infrastructuur hier volledig vernieuwd”, klinkt het niet zonder
enige trots bij Gerrit Mornie, venue manager bij Aula Schaubroeck
in Nazareth. “Waarbij we vooral aandacht hebben besteed aan het
technologische aspect. Zo beschikken alle stoeltjes hier nu over
een individuele aansluiting om smartphones of tablets op te laden,
en komt er binnenkort ook een crowd beamer, waardoor alle aanwezigen een presentatie hier net zo goed op de eigen smartphone
of tablet als op het grote scherm zullen kunnen volgen.”
Met dit ruime auditorium, een grote en enkele kleine vergaderzalen én een bar, zet Aula Schaubroeck zich in de markt als een
van de grotere sites in onze provicie waar met de regelmaat van
de klok vergaderingen, congressen of conferenties georganiseerd
worden. Activiteiten die gemakshalve onder het acronym MICE
gebundeld worden. “Dit is een markt die de voorbije jaren stevig
aan economisch belang heeft gewonnen”, klinkt het bij Jessica
Bonte, die als MICE-consulente aan de slag is bij Toerisme OostVlaanderen. “We zien zowel een toename in de vraag van bedrijven
en organisaties als in het aantal spelers en locaties in deze markt.
We hebben het voor onze provincie dan al snel over enkele honderden actoren die een graantje meepikken van deze markt.
En om meteen al een hardnekkig cliché te ontkrachten: ook buiten
Gent zijn er tal van sites waar je hiervoor terecht kan. Het Gentse
ICC springt er qua omvang natuurlijk uit, maar voor de hele provincie mag je gerust op minstens 250 locaties rekenen.”
Het antwoord op de vraag waarom die sector het nu al enkele jaren
aan een stuk opvallend goed doet, is niet zo eenduidig. Jessica Bonte:
“Enerzijds heb je de puur binnenlandse markt, en daar zien we toch
dat bedrijven anno 2019 almaar meer op zoek gaan naar externe
locaties voor een vergadering, een teambuilding of een conferentie. Het mag allemaal wat creatiever en bruisender, en het aspect

< De provincie Oost-Vlaanderen telt minstens 250 MICE-locaties.
Aula Schaubroeck in Nazareth (foto) is er daar een van.
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298.000
Het jaarlijkse aantal overnachtingen
(hotel, B&B,…) gekoppeld aan
een zogenaamde MICE-activiteit
in Oost-Vlaanderen

230 EURO
Een MICE-gebonden verblijf
levert gemiddeld 230 euro per
nacht per persoon op.

78
Gent prijkt op wereldvlak op een
niet onaardige 78ste plaats als
het aankomt op het jaarlijks aantal
georganiseerde congressen per stad.

beleving wint daarbij stevig aan belang. Naar
buitenlandse organisatoren toe beschikt een stad
als Gent over enkele belangrijke troeven.
Zo kan ze bijvoorbeeld uitpakken met de grootste
voetgangerszone van Vlaanderen, waardoor je dus
geen lastige of tijdrovende transfers moet inleggen
van de ene locatie naar de andere.
En uiteraard speelt ook het cultuurhistorische
patrimonium van de stad een belangrijke rol.”

MICE-OVERNACHTINGEN STIJGEN
Bestaan er over het naakte aantal meetings, conferenties of meerdaagse congressen die jaarlijks in
Oost-Vlaanderen plaatsvinden niet meteen
betrouwbare cijfers, dan zijn die er wel over het
jaarlijkse aantal overnachtingen (hotel, B&B,…)
gekoppeld aan een zogenaamde MICE-activiteit.

>>>

Ondernemers 02/19

16 | sectornieuws #02

Aula Schaubroeck in Nazareth heeft o.a. een auditorium met 216 zitjes, tjokvol technologie. Gerrit Mornie, venue manager:
“Alles moet af zijn, van de catering tot de technologische omkadering.”

“We zien zowel een toename
in de vraag van bedrijven
en organisaties als in het
aantal spelers en locaties
in deze markt”
JESSICA BONTE, MICE-CONSULENTE
BIJ TOERISME OOST-VLAANDEREN
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Dat waren er in 2017 zomaar eventjes 298.000. De stad
Gent nam er daarvan 197.000 voor haar rekening, de
overige 101.000 overnachtingen vonden elders in de provincie plaats. Dit aantal zit bovendien ook al enkele jaren
stevig in de lift. In die mate zelfs dat Gent vandaag op
wereldvlak op een niet onaardige 78ste plaats kampeert
als het aankomt op het jaarlijks aantal congressen per
stad. “Net geen zeventien procent van de zogenaamde
‘aankomsten’ en 18,4 procent van het totale aantal
overnachtingen in Gent komt vandaag voort uit MICEtoerisme”, weet Philippe Lefebvre, congresmanager bij de
stad Gent. “In de rest van de provincie ligt het aandeel
van dat soort overnachtingen een heel stuk lager, daar
vinden vooral dagactiviteiten plaats.”
De economische meerwaarde van die overnachtingen laat
zich ook netjes becijferen: alleen al in Gent brachten ze in
2017 ruim 45 miljoen euro in kas. “Een MICE-gebonden
verblijf levert gemiddeld 230 euro per nacht per persoon
op”, zegt Lefebvre. “Dat is heel wat meer dan een zuiver
toeristische overnachting, waarvan de gemiddelde
opbrengst per persoon maar 150 euro is.
Dit valt onder meer te verklaren door het feit dat
congresgangers gemiddeld meer uitgeven en doorgaans
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in duurdere hotels verblijven. Bovendien komen zij
meestal ook in de week en buiten de traditionele vakantieperiodes, waardoor ze voor hotels natuurlijk een heel
mooie aanvulling vormen op het klassieke toerisme. En
ook op langere termijn heeft dit congrestoerisme een
positieve impact: congrestoeristen proeven van de stad
en zijn dus ook sneller geneigd om later nog eens terug te
komen. Of ze ontpoppen zich in hun land van herkomst
tot geloofwaardige ambassadeurs van onze stad.”

EXTRA HOTELKAMERS IN GENT
Met het ICC beschikt Gent over een congrestempel
die al de overige locaties qua capaciteit moeiteloos de
loef afsteekt, maar volgens Lefebvre moeten we ook
het ruimere plaatje zien. “In het ICC kunnen duizend
congresgangers terecht, dat klopt, maar het merendeel van de congressen in onze provincie vist toch in
een wat kleinere vijver, reken maar enkele honderden
deelnemers. Ook daarvoor beschikt de stad over heel veel
interessante locaties, gaande van luxueuze hotels over
karaktervolle historische panden tot een site zoals De
Bijloke. Dergelijke congressen hebben, zeker in Gent, heel
vaak een internationaal karakter. Voor de zogenaamde
corporate-vergaderingen of wat kleinere conferenties
ligt dit heel anders: 90 procent van die markt is puur
nationaal. De resterende tien procent komt dan doorgaans op naam van bedrijven uit onze buurlanden, al
trekken zij daarvoor haast altijd naar Gent.”
Hamvraag daarbij: hoe groot is het draagvlak in een
stad als Gent nog voor een verdere groei van deze
sector, in de wetenschap dat je er nu in de historische
stadskern al vaak op de koppen kan lopen? “Een terechte
bezorgdheid”, klinkt het, “maar met het aantal toeristen
per inwoner valt het in Gent voorlopig nog wel mee.
Zeker in vergelijking met steden zoals Amsterdam of
Barcelona. Toch zetten we tegenwoordig ook heel sterk
in op duurzaam toerisme. In eerste instantie om ook de
eigen inwoners tevreden te houden, maar net zo goed
omdat het duurzaamheidsaspect de komende jaren
sterk aan belang zal winnen. En om te anticiperen op
de verdere groei van de sector komen er de volgende
vier jaar ook 1.000 hotelkamers bij in de stad – vandaag
zitten we op 2.000 kamers – en staat ook het ICC voor
een stevige renovatie.”

“Veel congressen in Gent
hebben een
internationaal karakter”
PHILIPPE LEFEBVRE,
CONGRESMANAGER BIJ DE STAD GENT

graantje van mee te pikken, omdat zij zo natuurlijk ook
op weekdagen meer omzet kunnen draaien.”
Volgens Gerrit Mornie van Aula Schaubroeck komt het
er voor locaties buiten de stad dan ook vooral op aan om
andere troeven uit te spelen. “Veel internationale congressen zullen we niet naar Nazareth lokken, maar toch
kunnen we hier terugvallen op een behoorlijk trouwe
klantenbasis, van banken en verzekeringsmaatschappijen
over architectenverenigingen tot politieke partijen. We
proberen hen dan ook over de streep te trekken met
enkele voordelen die grote hotels of een congrescentrum
in Gent zelf niet hebben. Zo zijn we, dankzij onze ligging
vlak bij de E17, heel vlot bereikbaar. Bovendien beschikken we ook over heel veel gratis parkeerplaatsen vlakbij
onze gebouwen.”
Ook hij onderstreept dat het verwachtingspatroon van
de klanten de voorbije jaren stevig de hoogte is ingegaan.
“Alles moet af zijn, van de catering tot de technologische
omkadering. We kunnen het vandaag als organisator
niet meer maken om sprekers of bedrijven die onze grote
aula afhuurden hier nog een halfuur te laten knoeien met
de techniek. Net om die reden hebben we nu dus zwaar
geïnvesteerd in die hele technologische omkadering.

>>>

BELEVING IN DE ZAAL A.U.B.
Toch is het lang niet al Gent wat de klok slaat als het
over de MICE-markt in Oost-Vlaanderen gaat. Ook
buiten Gent is de sector aan een groeispurt bezig, en
daar vertaalt zich dit dan vaak in nieuwe originele of
wat aparte vergaderlocaties. “Die dan bijvoorbeeld heel
vaak hun ligging in het groen of hun historische troeven
uitspelen”, geeft Jessica Bonte aan. “Of ze koppelen het
nuttige aan het aangename, door bijvoorbeeld ook een
origineel culinaire workshop of een bierproeverij aan te
bieden. Ook almaar meer B&B’s proberen daar nu een
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Idem dito voor de catering: met een broodjeslunch kom
je er vandaag niet meer, ook een glutenvrij en vegetarisch
aanbod is vandaag haast een evidentie geworden.
De sector is sterk geprofessionaliseerd, en je moet echt
heel erg meedenken met de klant. De concurrentie is
ook groter geworden. Wij lokken hier klanten die vooral
op zoek zijn naar een vlot bereikbaar en goed uitgerust
auditorium of een professionele vergaderzaal, maar het
valt me inderdaad ook op dat nieuwe spelers op de markt
graag uitpakken met het aspect beleving. En laat ons niet
vergeten dat ook de wat grotere hotels steeds meer brood
zien in deze lucratieve markt.”
Het aanbod in onze provincie mag dan wel behoorlijk
uitgebreid én divers zijn, ook Jessica Bonte ziet nog een
aantal uitdagingen voor de sector om de evolutie van de
markt te kunnen blijven volgen. “Die professionalisering,
dat is absoluut een trend. En zeker buiten Gent stijgt ook
de vraag naar iets grotere vergaderlocaties - die plaats
bieden aan een 50 tot 100 personen - en die naast een
grote zaal ook over een aantal aparte ruimtes beschikken, bijvoorbeeld voor brainstormsessies of workshops.”
Philippe Lefebvre zit op dezelfde lijn, maar wijst ook op
de groeiende concurrentie vanuit het buitenland, zeker
voor grotere congressen. “Zowel in Oost-Europa als in
Azië groeit het aanbod aan state-of-the-art congrescentra.
Europa is op dat vlak al lang niet meer het epicentrum van
de wereld. Het is dus geen toeval dat het ICC nu beslist
heeft om fors te investeren in een stevig renovatieproject. Stilstaan is achteruitgaan, en dat geldt zeker ook
in deze sector.”#

De Roeve Xpo introduceert nieuw concept

Event backing: logistiek all-in
Event backing: de term klinkt u wellicht
nog onbekend in de oren, maar dat zou
wel eens snel kunnen veranderen. Nu de
MICE-sector in ijltempo professionaliseert
en ook het bedrijfsleven de lat steeds hoger
legt voor beurzen of congressen, zag De
Roeve Xpo uit Lokeren een stevig gat in
die markt.
“Met het oog daarop hebben we een
tweetal jaren geleden de nieuwe divisie
event backing opgericht binnen onze
groep”, blikt manager Dirk Van Bouchout
terug. “Bedrijven die een beurs of congres
willen organiseren, moeten eerst op zoek
naar de meest geschikte locatie. Daar ter
plekke moeten zijzelf of de uitbater van

die locatie ook nog eens gaan aankloppen bij onder meer cateraars, bouwers
van beursstanden of leveranciers van
technische faciliteiten. Doorgaans een
heel gedoe, en dus willen wij onze klanten
zo maximaal mogelijk ontzorgen. Zij
kloppen bij ons aan omdat ze ergens
een beurs of congres willen organiseren,
waarna wij het volledige logistieke luik
daarvan overnemen. Doorgaans gaan we
dan ook op zoek naar de meest geschikte
locatie voor die klant. Tegelijk hebben
we intussen ook al flink wat contracten
afgesloten met een groot aantal belangrijke beursorganisatoren en eventlocaties,
onder meer Brussels Expo, Flanders Expo
en Antwerp Expo. Ook voor hen nemen we

nu dus het volledige organisatorische luik
voor onze rekening.”
Volgens Van Bouchout speelt de nieuwe
divisie binnen De Roeve Xpo in op een
dubbele trend. “Enerzijds willen bedrijven
die een conferentie of seminarie organiseren dat alles ‘af’ is. Wij ontzorgen hen
en kunnen bovendien - dankzij de grote
volumes die wij afnemen bij alle verschillende leveranciers - stevige kortingen
bedingen. Tegelijk groeit de sector ook in
de breedte, en merken we bijvoorbeeld
dat wij ook voor congressen of beurzen in
het buitenland veel toegevoegde waarde
kunnen bieden dankzij ons uitgebreide netwerk.” (FM)
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