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‘Een 
presentatie 
waarin 
alleen 
maar wordt 
gezonden 
is lang 
niet altijd 
de goede 
manier. 
We experi-
menteren 
graag met 
verschillende 
vormen’

Het Berlijnse bureau K.I.T. 
Group is al sinds 2012 de 
drijvende kracht achter de 
praktische organisatie van 

het WLIC. K.I.T. doet dit in opdracht 
van de internationale bibliotheekorga-
nisatie IFLA, die verantwoordelijk is 
voor de inhoud van het programma. 
Ook in 2020 trof het bureau al voor-
bereidingen voor de editie die dat jaar 
in Rotterdam zou plaatsvinden – tot-
dat de coronacrisis roet in het eten 
gooide. Nu, drie jaar later, zorgt dat er 
wel voor dat een hoop voorbereidingen 
al zijn getroffen, vertelt conferencema-
nager Anna Plassmann. ‘Aan de andere 
kant heeft de tijd sindsdien niet stilge-
staan. Zowel bij K.I.T. Group als bij 
Rotterdam Ahoy hebben allerlei wisse-
lingen van de wacht plaatsgevonden.’

Leergierige deelnemers
K.I.T. Group organiseert allerlei ty-
pen congressen, vooral in de medische 

hoek. Er zijn aanwijsbare verschillen 
met de bibliotheekwereld, ziet Plass-
mann. ‘Bij het organiseren van het 
WLIC krijgen we veel meer vrijheid in 
hoe we zaken mogen aanpakken, bij-
voorbeeld als het gaat om het aanwij-
zen van leveranciers. Verder is het ieder 
jaar weer bijzonder dat bibliotheek- en 
informatieprofessionals van over de 
hele wereld dit congres bezoeken. Dat 
levert een heel gevarieerde groep op.’
Wat haar ook elk jaar weer opvalt, is 
de leergierigheid van de deelnemers. 
‘Ze staan het hele congres lang open 
voor nieuwe kennis: niet alleen tijdens 
de inhoudelijke sessies, maar ook tij-
dens de pauzes. Ze willen graag nieu-
we ideeën opdoen en nieuwe mensen 
ontmoeten. Ze komen halen én bren-
gen, is mijn indruk. Anders dan bij een 
medisch congres zijn ze er niet alleen 
om informatie te vergaren over een 
specifiek vakgebied, maar staan ze 
open voor allerlei nieuwe indrukken.’ 

Het IFLA World 
Library and 
Information 

Congress (WLIC) 
komt deze zomer 

naar Rotterdam. Hoe 
organiseer je zo’n 
groot evenement? 

Anna Plassmann van 
eventorganisator 

K.I.T. Group en Jan-
Maarten Hoes van 

Rotterdam Ahoy 
geven een kijkje 

achter de schermen.

  Organiseren 
met drieduizend deel nemers 
     in gedachten
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‘De inhoud 
van het 
WLIC is een 
stuk toe-
gankelijker, 
hoewel ik bij 
een talk over 
metadata 
ook niet 
altijd kan 
meekomen’

Dat betekent dat deelnemers ook ge-
interesseerd zijn in de organisatie ach-
ter het congres, merkt Plassmann op. 
‘Bibliotheken organiseren zelf ook met 
regelmaat evenementen, dus ons werk 
is net zo goed hun vak. Ze willen graag 
van ons leren, en andersom leren wij 
weer van hen.’

Genderneutrale toiletten
Daarnaast zijn diversiteit en inclu-
sie belangrijke thema’s voor de deel-
nemende professionals. Zo was het 
WLIC het eerste evenement dat K.I.T. 
Group organiseerde waarbij gender-
neutrale toiletten op de eisenlijst ston-
den. Ook uit specifieke programma-
onderdelen, zoals de culturele avond, 
blijkt het belang van deze thema’s, 
evenals uit de manier waarop deel-
nemers voor het congres worden ge-
worven: ‘Er wordt hard gewerkt om 
iedereen te laten meedoen, ongeacht 
locatie, achtergrond of beschikbare fi-

nanciële middelen, bijvoorbeeld via de 
mogelijkheid je als vrijwilliger aan te 
melden. Ook minderheden worden bij 
de organisatie van dit congres niet over 
het hoofd gezien.’
Al die wensen zorgen voor een mooie 

uitdaging voor Rotterdam Ahoy, dat 
ook in 2020 al was aangewezen als 
locatie voor het WLIC. Toen was het 
Rotterdam Ahoy Convention Centre 
pas net af, herinnert manager sales & 
new business Jan-Maarten Hoes zich. 
‘Begin augustus zou de accommoda-
tie klaar zijn, eind augustus zou het 
WLIC plaatsvinden, ons eerste grote 
evenement op deze nieuwe locatie. Het 
was toen best bijzonder dat we dat 
vertrouwen kregen op het moment dat 
er alleen nog maar van alles op papier 
stond en het gebouw er nog moest ko-
men.’

Sessies met strakke wisselingen
Want het WLIC vraagt nogal wat van 
een locatie: er zijn veel sessies met 
strakke wisselingen van de deelnemers 
tussen de zalen. Verder staat niet alleen 
diversiteit, maar ook duurzaamheid 
hoog op de agenda. Gelukkig kan Rot-
terdam Ahoy aan die wensen voldoen: 

drieduizend deel nemers 
Jan-Maarten Hoes

Anna Plassmann

Waar K.I.T. Group en Rotterdam Ahoy de 
praktische organisatie van het WLIC 2023 
voor hun rekening nemen en zo’n driedui-
zend professionals uit de bibliotheek- en 
informatiesector goed moeten worden 
ontvangen, is IFLA verantwoordelijk voor de 
inhoud van het congresprogramma. Jaar-
lijks worden wijzigingen in het programma 
doorgevoerd op basis van een evaluatie-
onderzoek dat de organisatie doet onder 
haar ‘Professional Units’ en de deelnemers 
aan het congres. Hiermee wordt vastge-
steld welke formats het beste werkten, 
welke moeten worden verbeterd en waar 
deelnemers behoefte aan hebben.
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‘Rotterdam 
blijkt 
als stad 
geschikt 
voor een 
duurzaam 
congres: 
veel locaties 
bevinden 
zich op 
loopafstand 
van elkaar’

het gebouw is volledig gasloos, er 
wordt zo min mogelijk afval geprodu-
ceerd en met energie wordt zuinig om-
gegaan. Ook blijkt Rotterdam als stad 
geschikt voor een duurzaam congres: 
veel locaties bevinden zich op loop-
afstand van elkaar, en wanneer lopen 
niet lukt, is het openbaar vervoer een 
goed alternatief.
Bij Rotterdam Ahoy mogen ze dan er-
varing hebben met grote evenementen, 
toch is de organisatie van een congres 
andere koek, benadrukt Hoes. ‘Bezoe-
kers en organisatoren van congressen 
stellen hogere eisen aan een locatie. 
Ruimtes moeten bijvoorbeeld kunnen 
worden aangepast aan een specifiek 
aantal deelnemers. Bij ons is dat mo-
gelijk dankzij ruimtes die kunnen wor-
den opgedeeld en samengevoegd. De 
coronacrisis heeft die flexibiliteit nog 
belangrijker gemaakt: veel congressen 
worden al een paar jaar van tevoren 
ingepland. Tegenwoordig weten we 
niet goed meer hoe de wereld er tegen 
die tijd uitziet. Dan is kunnen op- of 
afschalen wel zo prettig.’

Continue aanpassingen
Veel congressen die jaarlijks worden 
georganiseerd zien er elke keer weer 
min of meer hetzelfde uit, weet Plass-
mann. Zo niet het WLIC. ‘Evaluatie is 
voor ons belangrijk. We blijven onszelf 
altijd bevragen. Sommige onderdelen, 
zoals de openings- en slotceremonie, 
zullen niet zo snel van het programma 
worden geschrapt, maar verder nemen 
we alles onder de loep. Hoe kunnen we 

sessies bijvoorbeeld zo vormgeven dat 
ze voor iedereen interessant zijn? Daar-
voor is een presentatie waarin alleen 
maar wordt gezonden lang niet altijd 
de goede manier. We experimenteren 
graag met verschillende vormen. Daar 
krijgen we de ruimte ook voor, meer 
dan bij een medisch congres bijvoor-
beeld. Door die continue aanpassingen 
krijg je elk jaar een ander congres. Dat 
maakt het ook voor deelnemers inte-
ressant om te blijven terugkomen.’
Voor Plassmann en Hoes is de orga-
nisatie van het WLIC niet alleen leuk 
vanwege de uitdagingen in zalenwissels 
en de vrijheid die zij als organisatoren 
krijgen, maar ook vanwege de onder-
werpen die tijdens het congres worden 
besproken. ‘Wanneer hier een medisch 
congres wordt georganiseerd, haak ik 
al na een halve zin af’, geeft Plassmann 
toe. ‘De materie die tijdens zulke eve-
nementen wordt besproken, is voor 
buitenstaanders vaak onbegrijpelijk. 
De inhoud van het WLIC is een stuk 
toegankelijker, hoewel ik bij een talk 
over metadata ook niet altijd kan mee-
komen.’

Optimaal gebruik
Hoelang van tevoren de voorbereidin-
gen voor dit congres ook in gang zijn 
gezet – de eerste gesprekken werden 
al in 2017 gevoerd – uiteindelijk vin-
den in de laatste weken meestal alsnog 
veel verschuivingen plaats, weet Hoes 
na zeventien jaar organisatie-ervaring. 
Gelukkig zijn de lijntjes met K.I.T. 
Group kort: de twee partijen hebben 

al eerder samengewerkt en zullen dat 
de komende tijd nog meer gaan doen. 
‘Omdat de fysieke afstand klein is, 
kunnen wij makkelijker even langsko-
men’, vertelt Plassmann. ‘Ook zijn er 
weinig culturele verschillen, waardoor 
niet veel miscommunicatie ontstaat.’
Het WLIC vraagt niet zozeer de volle 
capaciteit van Rotterdam Ahoy qua 
aantal bezoekers, maar wel wat het 
aantal verschillende groepen en dito 
ruimtes betreft, zegt Hoes. ‘We heb-
ben 35 grote en kleine zalen, plus het 
grootste auditorium van Nederland. Al 
die ruimtes kunnen we, in combinatie 
met onze beurshallen, voor dit congres 
inzetten dankzij de combinatie van ple-
naire bijeenkomsten en kleinschalige 
programmaonderdelen. Dat maakt het 
WLIC voor ons tot een mooie uitda-
ging.’
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Wordt vervolgd
Via deze rubriek word je op de hoogte 
gehouden van de voorbereidingen van het 
WLIC 2023 (2023.ifla.org). We laten zien 
wat er allemaal bij komt kijken, spreken 
mensen die bij de organisatie zijn betrok-
ken en geven je informatie over praktische 
en inhoudelijke kanten van het congres.

De voorgaande delen van deze serie 
lezen? Je vindt ze in het online archief 
op informatieprofessional.nl (trefwoord 
‘WLIC 2023’). <
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