
Zo’n tweehonderd deelnemers zijn op donderdag 21 februari naar de Lindenberg in Nijmegen 

gekomen voor Creating Legacy, het eerste nationale kennisfestival over de maatschappelijke 

meerwaarde van evenementen. Creating Legacy is een initiatief van de provincie Gelderland 

en de gemeente Nijmegen en is georganiseerd in het verlengde van Nijmegen European 

Green Capital 2018. Belangrijkste les: als je het goed aanpakt, dan kan een evenement een 

katalysator voor maatschappelijke verandering zijn.

De meeste deelnemers werken voor een evenementenorganisatie of de overheid, zo blijkt uit 

een korte rondvraag. Een klein deel is elders werkzaam, bijvoorbeeld bij een maatschappelijke of 

kennisinstelling. In de foyer van de Lindenberg wacht hen een vegetarische netwerklunch, een 

fi lm en straattheater, gevolgd door een welkomstwoord door Harriët Tiemens, wethouder duur-

zaamheid in Nijmegen.

Aansluitend begeleidt de muzikale theatergroep Piepschuim het gezelschap naar de Linden-

bergzaal, waar dagvoorzitter Maike de Lange, voormalig eventmanager van Nijmegen European 

Green Capital, de deelnemers welkom heet. Ze vertelt dat de deelnemers niet alleen uit Nijmegen 

komen, maar ook uit bijvoorbeeld Leeuwarden en Rotterdam. “We hebben echt een heleboel 

kennis bij elkaar verzameld en daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Om te kijken 

wat nou die grote en kleine evenementenkunnen opleveren voor de stad, de regio of zelfs voor 

het hele land.”

DE  MAATSCHAPPELIJKE  MEERWAARDE  VAN  EVENEMENTEN



Geen sluitstuk maar startpunt

De eerste spreker is Michiel Scheffer, Gelders gedeputeerde economie, innovatie en Europa. Hij 

vertelt dat voorbereiding, uitvoering en legacy van een evenement één ding zijn. “Eigenlijk is 

legacy geen sluitstuk van een event, maar een startpunt. Je moet al voor de start van je event 

weten wat je erfenis zou kunnen zijn.” Verder is het volgens hem belangrijk om er samen aan te 

werken. “Dus niet iets van het gemeentebestuur, maar iets wat heel breed in de stad gedragen 

wordt. Dan is het geworteld in je gemeenschap.” Hij vertelt dat de drie pogingen die Nijmegen 

deed om Green Capital te worden voor een beweging in de stad zorgden. “Bij het organiseren 

van dat jaar moet je dat vasthouden en ook bij wat je er daarna mee kunt doen.”

‘VOORBEREIDING, UITVOERING EN LEGACY 
VAN EEN EVENEMENT ZIJN ÉÉN DING’

Wat je volgens Scheffer moet voorkomen, is een tunnelvisie. “Het verfrissende van Green Capital 

en ook van European Entrepeneurial Region Award, die we dit jaar hebben gewonnen, is dat we 

door een hoepel van een ander zijn gesprongen.” Oftewel, je leert door de ogen van een ander 

naar jezelf kijken. “Wij vinden het heel normaal dat je bij de Lindenberg naar beneden loopt, een 

bruggetje over gaat en dan in de weilanden staat. Tot iemand opschrijft dat dat heel bijzonder is, 

dan zie je: er zijn bijna geen steden in de wereld waar je vanuit de binnenstad in drie minuten in 

de polder bent. Dat is zo’n vanzelfsprekendheid waarvan je ontdekt dat je daar meer mee kunt.”

Evalueren met het hart

Wie zeker niet aan tunnelvisie leidt, is de tweede spreker, professor Gert-Jan Hospers, bijzonder 

hoogleraar Transitie in Stad en Regio. Hij is speciaal voor het kennisfestival overgekomen van zijn 

vakantieadres in het Ruhrgebied. “Wat veel mensen niet weten, is dat het een van de groenste 

gebieden van Duitsland is”, verklaart hij zijn verrassende vakantiebestemming. “Deze kolen- en 

staalregio heeft in het verleden heel veel groen aangelegd om een beetje schone lucht te heb-

ben. En door het structureel investeren in evenementen die de regio een beetje op de kaart 

zetten als groen gebied, is het een vakantiegebied geworden.” De verkiezing van Essen als Green 

Capital in 2017 heeft volgens hem ook heel veel betekend voor het gebied.

Hospers houdt vervolgens een presentatie over de opbrengst van evenementen onder de titel 

‘Van tellen naar vertellen’. Volgens de professor gaan we van facts and fi gures naar feelings and 

frames. Oftewel, events evalueren met het hart. “Het is geen laboratoriumsetting. Meet je wel 

wat je wil meten? Zorgde het mooie weer misschien ook voor meer bezoekers in Nijmegen en 

ontdekten zij pas hier dat de stad Green Capital was? Je kunt dat heel moeilijk van elkaar scheiden.” 

Ook het meten van de sociale impact van bijvoorbeeld sportevenementen is las-

tig, vertelt hij. “Bij het wielrennen zien we wel de Mamils, de Middle Aged Men In 

Lycra, die na het zien van de Tour de France denken: ja, dat wil ik ook.” 



Maar volgens Hospers is het demonstratie-effect – zien sporten doet sporten – bij andere sport-

evenementen veel minder aan de orde.

Hospers pleit voor evalueren in actie, dus al tijdens het evenement evalueren. “Waarbij de reis 

eigenlijk net zo belangrijk is als de bestemming. Op die manier is een evenement inderdaad een 

beleidsinstrument, een soort experimenteren, learning on the job, om te kijken wat je ermee 

kunt doen.” Gewoon doen dus, is het motto. Maar hoe blijft jouw evenement nou hangen, hoe 

gaan mensen het doorvertellen, het posten op Facebook of Instagram? “Er zijn 200.000 berich-

ten op social media verschenen over Green Capital Nijmegen. Dat is natuurlijk nogal wat. Wat 

het precies doet, weten we niet, maar mensen hebben het erover.” Vervolgens benoemt hij de 

SUCCES-factoren, wil iets blijven hangen: Simple, Unexpected, Concrete, Credible, Emotional en 

Stories. Als voorbeeld noemt hij het succes van de reuzen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden, 

volgens Hospers ‘de toren van Pisa van Leeuwarden’. “Het is een beetje onverwacht, je kunt er een 

mooie foto van maken, het is simpel, ze waren er echt, er zit een verhaal omheen.”

‘DENK GROOT, MAAR BEGIN KLEIN’

Hospers is geen voorstander van evenementen als een WK of Olympische Spelen. “Dan zit je toch 

een beetje in het keurslijf van een externe organisatie. Sluit alsjeblieft aan bij het DNA van stad 

of regio. Zoals bij Velo-city gedaan is. Gelderland is dé fi etsprovincie van Nederland, kijk alleen al 

naar de talloze fi etsfabrikanten, -bedrijven en – instellingen die hier zitten.” Volgens de professor 

wordt de meerwaarde van een evenement vergroot als je niet alleen van bovenaf, maar juist ook 

met de samenleving aan de slag gaat. “Ik ben meer van de aanpak top led, bottum fed; vanuit een 

duidelijke visie de samenleving uitnodigen om dat verhaal te voeden. Om niet alleen maar te 

gaan meten, tellen, big data, maar juist te gaan vertellen. Zorg ervoor dat mensen het erover hebben, 

storytelling. Niet mee te doen met al die andere steden en regio’s, kies maar voor je karakter. Dat 

geloven mensen, dat vinden ze leuk. Gelderland - fi etsland, zeg maar. En heb ook een beetje geduld. 

Dat is in deze tijd heel lastig: van de korte naar de lange termijn. Ik zou willen eindigen met de 

oproep: denk groot – koppel het aan een grote maatschappelijke opgave: klimaatverandering, 

vergrijzing, dat soort zaken, maar begin klein. En – en dat weet iedere evenementenorganisator – 

vergeet nooit de puntjes op de i, want daarin zit het verschil.”



Tijdens het kennisfestival Creating Legacy kunnen de deelnemers kiezen uit allerlei work-

shops, van storytelling en wijkactiviteiten tot kennisdelen en mediabenadering. Een paar 

opvallende conclusies en aanbevelingen.

Van beleid naar concrete actie in de wijk

Hoe zorg je ervoor dat jouw plannen daadwerkelijk impact maken bij inwoners van jouw stad 

of regio? Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen? In deze workshop gaan deelnemers zelf aan de 

slag met een concrete casus en krijgen ze tips aan de hand van praktijkvoorbeelden. Kleurrijk 

Groen wil zoveel mogelijk mensen, ongeacht culturele achtergrond, betrekken bij de onder-

werpen duurzaamheid en milieu. Dit netwerk pakt samen met bewoners allerlei acties op om 

hun directe omgeving duurzamer te maken. De workshop biedt een kijkje in de keuken hoe ze 

dit aanpakken. Enkele tips:

• Toon interesse in  je doelgroep.

• Ga mensen opzoeken op plaatsen waar ze toch al bij elkaar komen, bijvoorbeeld in de kerk.

Nieuwe verbindingen voor een sterk innovatieklimaat

De provincie Gelderland heeft de award voor de meest ondernemende regio in de EU gewonnen. 

In 2019 mag Gelderland zich samen met Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland) European 

Entrepreneurial Region (EER) noemen. Gelderland heeft de award gekregen voor haar duurzame 

innovatieklimaat. In deze workshop komt een aantal vragen aan de orde. Hoe zorgen we ervoor 

dat events bijdragen aan een sterk innovatieklimaat? Hoe maken we ze blijvend relevant voor 

de doelgroep en hoe zorg je voor gezamenlijke organisatie waar de belangen gedeeld zijn? Een 

aantal inzichten uit de workshop:

• Doelen van de provincie Gelderland rondom innovatie zijn het vergroten van het (internationale)  

 netwerk, versnellen van duurzaamheid én Gelderland positioneren als innovatieve regio.

• Het draait dan om het versterken van het innovatie ecosysteem en het versterken van de eigen  

 innovaties van Gelderland.

WORKSHOPS (verslag gaat verder onder de workshops)



De lessen van Leeuwarden-Fryln 2018

Onder embargo maakt directielid Oeds Westerhof alvast enkele cijfers bekend uit het eindrapport 

dat een week later aan de pers wordt gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het Culturele Hoofdstad-

jaar een groot succes is geworden. Er kwamen meer bezoekers dan verwacht (geen 4 maar 5,4 

miljoen van wie de helft uit Friesland), de economische impact voor de provincie wordt geschat 

op 230 tot 320 miljoen euro en de evenementen kregen een hoge waardering. Bovendien deden 

boven verwachting veel Friezen vrijwilligerswerk voor LF2018 

(10 procent van hen). Westerhof noemt een aantal redenen voor het behaalde succes.

• Centraal thema: Iepen Mienskip, het van onderop en in open verbinding met de wereld 

 samenwerken aan een betere wereld.

• Engagement is ontstaan door mensen ieder hun eigen project te laten maken. Iedereen is 

 eigenaar van zijn eigen project en daarmee eigenaar van zijn eigen succes, maar ook van zijn  

 eigen falen.

Sportevenementen en maatschappelijke impact

Sportevenementen zijn populair. De start van de Giro d’Italia, het WK Baanwielrennen, de Zeven-

heuvelenloop, Outdoor Gelderland en World Cup BMX 2018. Wat levert dat nu op, zo’n wieler-

feestje in je stad en wat betekent de komst van bijvoorbeeld het WK Volleybal Dames in 2022 

voor Nederland? Een workshop over de manier waarop je de impact van evenementen kunt 

meten en vergroten en wat dit bijdraagt aan de Nederlandse economie. Een kringgesprek met 

vijftien deelnemers, allemaal mensen die iets met sportevenementen doen. Samen komen ze tot 

een aantal vragen en conclusies, waaronder deze.

• Moet er altijd een legacy zijn, of mag het af en toe gewoon een feestje zijn?

• Herhaalde evenementen hebben meer impact.

Storytelling en de kracht van beelden

Documentairemaker Gwen Jansen van de bekroonde documentaire Green Tales of the City laat 

deelnemers ervaren wat de kracht van beelden en storytelling is. Allereerst door zichzelf voor te 

stellen als succesvol fi lmmaker. Vervolgens laat zij een kort fi lmpje zien met niet alleen de hoogte-

punten, maar ook de tegenslagen in haar carrière. Het fi lmpje blijkt meer indruk te maken op de 

deelnemers. Die gaan zelf in groepjes aan de slag en maken een fi lmpje met een kort verhaal erin 

en een oproep voor een duurzaam evenement.

Een paar aanbevelingen:

• Stel jezelf kwetsbaar op, dan kom je beter bij mensen binnen.

• Hou het kort. Een fi lmpje voor social media mag niet langer dan twee 

 minuten duren, dan haken mensen af.



Events voor kennisuitwisseling

Workshop onder leiding van kennis- en netwerkorganisatie Platform 31 over de impact van 

kleinere, op kennisuitwisseling gerichte bijeenkomsten. In deze expertmeetings, workshops of 

communities of practice, zoals ze ook worden genoemd, gaan professionals van overheid, onder-

wijs- en kenniswereld, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties met elkaar de diepte in op 

een bepaalde maatschappelijke uitdaging, zoals de energietransitie of klimaatadaptatie. Enkele 

in de workshop genoemde succesfactoren:

• Een goede casting van de deelnemers

• Iedereen komt iets halen én brengen.

Verduurzaming van evenementen

Veel evenementen zijn tegenwoordig actief bezig met verduurzaming. Denk aan minder afval en 

hergebruik van materialen, maar ook aan de bereikbaarheid met openbaar vervoer en fi ets. Deze 

workshop verkent vier noodzakelijke evenementen in het proces van verduurzaming:

- Bewustwording bij evenementenorganisatoren en bezoekers.

- Opstellen van een concreet actieplan op diverse gebieden van verduurzaming.

- Uitvoeren van acties, met evaluatie.

- Verder verduurzamen van evenementen, inclusief de impact van vergunningen op verduur-

 zaming.

Een paar conclusies uit de workshop:

• Verduurzaming van evenementen is een proces van lange adem.

• Vuilprikkers geven een gezicht en gevoel bij: hé, ik gooi iets op de grond en een ander moet  

 het opruimen.

Bespelen van de media: hoe zorg je voor maximale aandacht 
voor jouw evenement?

Hoe zorg je ervoor dat jouw evenement bekend wordt? Het liefst wil je dat het verhaal over jouw 

evenement groot wordt gepubliceerd in alle landelijke media. Daar kun je bijvoorbeeld een pers-

bericht voor schrijven. Maar is wat jij schrijft wel interessant voor een journalist? Journalist Rob 

Jaspers gaat met je in gesprek over hoe de media verslag doen van evenementen. Hij put uit zijn 

ruime praktijkervaring en geeft aan waar je op zou moeten letten om meer (media)aandacht te 

krijgen. Daarbij kijkt hij ook naar de rol van social media. Enkele tips van hem:

• Niet vanuit je eigen organisatie denken, maar je afvragen: hoe landt het bij die ander. Dus 

 isolatie van je huis niet koppelen aan klimaatakkoord of duurzaamheid, maar aan kosten-

 verlaging. Van het aardgas af? Zoek voorbeelden van mensen die in een simpel woninkje wonen.

• Zorg voor functionele etteraars. Die consequent de ‘verkeerde vragen’ stellen. 

 Dié maken je organisatie scherp.

 minuten duren, dan haken mensen af.



Kom in beweging (de kunst van veranderen)

en evenement is een middel om verandering in de samenleving tot stand te brengen, juist ook 

nadat het evenement is afgelopen. Maar hoe krijg je elkaar zover om in beweging te komen en 

daadwerkelijk ons gedrag te veranderen? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet terugvallen in hun 

oude gewoontes? En wat als het abstracte duurzaamheidsprobleem de motivatie is? Hoe kunnen 

we dat gebruiken?

Een workshop die de deelnemers letterlijk in beweging brengt en hen een aantal inzichten 

brengt, zoals:

• Transitie is de moeilijkste vorm van verandering, je hebt immers geen duidelijk beeld van de  

 toekomst. Je moet uitleggen waarom, wat, hoe en wie.

• Hoe ga je de verandering regelen? Ga daarvoor in de schoenen van de ander staan.

Van logo plakken naar serieuze maatschappelijke partnerships

Deze workshop vliegt het onderwerp ‘sponsoring’ van meerdere kanten aan. Hoe gaat spon-

soring om meer dan ‘logo’s plakken’? Hoe maak je er een echt partnerschap van? De provincie 

Gelderland doet dat bij sportevenementen voortaan op een nieuwe manier: in plaats van subsidie 

te verlenen, sluit zij nu ook sponsorovereenkomsten. Deze workshop, die grotendeels uit een 

presentatie bestaat, leert  de deelnemers onder meer het volgende:

• Bij sponsoring is er sprake van contractuele tegenprestaties (en dat is iets anders dan 

 voorwaarden bij subsidies).

• Bij sponsoring vanuit maatschappelijk belang (in plaats van commercieel belang) is 

 zichtbaarheid op het evenement minder belangrijk. De sponsor wil zich vooral zelf kunnen   

 affi cheren met het maatschappelijke evenement.



Koning, keizer…

Na de ‘linkse-hobby-quiz’ en de workshops gaat de dagvoorzitter in gesprek met directeur van 

Food Hub Joszi Smeets, transitiegoeroe Jan Rotmans en de oprichter van het Oerolfestival Joop 

Mulder. Ook kan de zaal reageren op een aantal stellingen. Onderwerp is evenementen als beleids-

instrument. Rotmans, hoogleraar Transitiekunde en oprichter van een heleboel instituten zoals 

Urgenda en Nederland Kantelt, vertelt over de mislukte poging World Expo naar Rotterdam te 

halen. “We waren altijd de koning van de oude economie en we wilden de keizer van de nieuwe 

economie worden.” Hoewel het evenement er nooit kwam, leverde het wel degelijk iets op. “De 

beweging die we toen op gang hebben gebracht, die zet zich voort. We hebben nu een andere 

paraplu, Roadmap Next Economy, dus we zijn met de bedrijven en overheden die toen betrokken 

waren gewoon doorgegaan.” Rotmans ziet een pluspunt: “Je leert meer van de dingen die niet 

lukken, dan van de dingen die wel lukken.”

Oeraloprichter Joop Mulder begon het cultureel festival op Terschelling in de jaren tachtig met 

straattheater. Pas later ontwikkelde het evenement zich tot locatietheater. “Ik wilde de mensen 

niet alleen maar zand in de schoenen meegeven. Dat ze niet alleen het dorp, de kroeg en het 

strand kenden, maar dat ze veel meer van Terschelling gingen bekijken. Dat deed ik door middel 

van locatietheater.” In het begin waren natuurorganisaties tegen, vertelt hij, maar inmiddels is de 

waardering erg groot. “De mensen gingen op een andere manier naar de natuur kijken. Het festival 

geeft bovendien een enorme economische impuls, meer dan 70 procent van de Oerolgangers 

komt twee tot drie keer per jaar terug.”

Nu is Mulder met een nieuw initiatief bezig: Sense of Place. Hij wil ermee aantonen dat het noorden 

geen waardeloos, goedkoop gebied is, maar juist een rijk gebied dat we moeten beschermen. 

Ter illustratie laat hij een foto zien van een glooiend, groen terrein, waarin de vormen van een 

vrouw te herkennen zijn. “Het heet Dijk van een Wijf”, vertelt hij. “Het waterschap gaat langs de 

hele kustlijn de randen van de dijk verzachten, ze creëren een zachte dijk. Het haalt de energie uit 

de golven én het is beter voor het hele ecosysteem. Ik vond dat begrip ‘zachte dijk’ zo mooi en ik 

dacht: als je nou een heel mooie vrouw neerlegt, dan heb je een heel mooi icoon voor een zachte 

dijk en dan kun je het verhaal ook vertellen. Want daar gaat Sense of Place over: wij willen de 

verhalen van het landschap blootleggen. We willen met cultuurtoerisme een heel nieuwe economie 

creëren die de krimp uit het gebied haalt.”

Legacy vooraf

De derde gast op het toneel is Joszi Smeets, een van de grondleggers van Slow Food Youth 

Network en directeur van Food Hub, een sociale onderneming die erop gericht is om het hele 

voedselsysteem op een andere manier in te richten. “Daarbij keken we heel erg naar de boer, die 

moest veranderen. Nu zijn we een campagne gestart, de Nieuwe Boerenfamilie, 

waarin we een innovatieteam om elke agrariër zetten, een team dat echt samen 

met de boer gaat kijken hoe hij kan gaan boeren voor de toekomst.”



Ook vertelt ze over de Flevo Campus, een mooi voorbeeld van een legacy vooraf. “Flevoland is 

een provincie die wij zelf hebben gemaakt, ook echt voor de landbouw, voor de voedselvoorziening, 

en dat thema willen ze daar ook echt groot op de kaart zetten als de Floriade in 2022 naar Almere 

komt.” Bijvoorbeeld met de komst van de Flevo Campus. “Er komt echt een fysieke campus, die 

ook moet blijven bestaan na de Floriade. Die campus zijn we nu eigenlijk al aan het laden door 

winter- en summerscools, evenementen en congressen. De Floriade komt eraan, nu zijn er gelden 

die je naar je toe kan trekken.”

Rotmans vindt het een goed idee, maar is minder te spreken over de Floriade. “ Als er nou één 

evenement is zonder legacy, dan is dat wel de Floriade. Dat is echt een slagveld van mislukkingen 

in Nederland. Elke Floriade eindigt altijd met een miljoenentekort en zonder iets structureels op 

te brengen. Het is veel te veel bedacht van bovenaf, top down. Het is niet geworteld in de 

community, wat mensen willen. Dus het is eigenlijk old school. Ik hoop dat daarvan geleerd is en 

dat het nu anders gaat.”

RendemenS

Rotmans vervolgt: “Je wil weten waar het voedsel vandaan komt, gekoppeld aan een her-

waardering van het eerzame beroep van boer. Je ziet dat breder in de samenleving: herwaardering 

van leraren, van verpleegkundigen. Het cement van onze samenleving. Wat helemaal overruled is 

door rendement, effi ciëntie. Alles maar willen meten. Zelfs de impact van evenementen. Hou nou 

toch op, dat kun je helemaal niet uitdrukken in rendement. Dat moet je ook niet doen. Het gaat 

niet om rendement, maar om rendemens, het draait om mensen.”

‘HET GAAT NIET OM RENDEMENT, MAAR OM RENDEMENS, 
HET DRAAIT OM MENSEN’

Wortelen in de gemeenschap, dat is volgens Rotmans de crux. “Ik was betrokken bij de voor-

bereiding van Culturele Hoofdstad Leeuwarden. Een groot succes. Het begon jaren daarvoor 

met een aantal gemeenschappen, jong en oud, en die wilden weer van onderop op zoek naar de 

Friese culturele identiteit. Eigenlijk heeft dat de grondslag gevormd voor Culturele Hoofdstad. Ik 

ben er een paar keer geweest en ik zie daar wel iets blijvends ontstaan. Veel meer geworteld in 

wie mensen zijn en wat ze doen. Alles wat je daaraan toevoegt is meegenomen.”

Volgens de hoogleraar focussen we te veel op aantallen: “Hoeveel mensen zijn er geweest? En 

wat was de impact in de media? Maar kijk nou ook eens naar andere zaken: hoeveel verbindingen 

zijn er gecreëerd? Zijn er mensen gekomen die anders nooit komen? Zijn er ideeën uit voort-

gekomen waarmee we aan de slag gaan? Dat is een heel andere manier van denken. Een beetje 

omdenken en omdoen. Dan kijk je heel anders naar zo’n evenement.” 



Chef de mission

Tot slot betreedt olympisch kampioen en chef de mission Tokio 2020 Pieter van den Hoogenband 

het podium. Keerpunt in zijn zwemcarrière vormde de vraag: hoe wordt succes georganiseerd en 

wie zijn de sleutelfi guren binnen die programma’s? “Zwemmen is een individuele sport, maar ik 

moest het als een teamsport gaan organiseren. De Australiërs hadden één plek gecreëerd waar 

de beste bewegingswetenschappers, de beste coaches en de beste sporters van verschillende 

disciplines bij elkaar kwamen. Door die kennisdeling door die kruisbestuiving, waren zij steeds 

een stap voor op hun concurrenten. Ik wist: ik wil dit zelf in Nederland gaan organiseren. Dat 

wordt mijn legacy.” Van den Hoogenband is drievoudig olympisch kampioen en met zeven 

olympische medailles een van Nederlands meest succesvolle sporters. De ervaring die hij tijdens 

zijn actieve carrière opdeed, gebruikt hij in zijn huidige functie als chef de mission Tokio 2020. 

‘JE MOET VOLDHOUDEN. NET ALS IN DE SPORT’

Of Van den Hoogenband ook tips heeft voor het organiseren van een topevenement, vraagt 

iemand in de zaal. “Het allerbelangrijkste is dat je aan de voorkant goed nadenkt: what’s your 

legacy? Wat laat je na en wat wil je met je evenement bereiken?” Zelf organiseerde hij onder 

meer de Jeugd Olympische Spelen in 2013 in Utrecht. “De beste jeugdsporters van Europa waren 

te gast in Nederland. Met dit gegeven probeerden we ook de plaatselijke jeugd aan het sporten 

krijgen. Je gebruikt de top dus om allerlei goede plannen een beetje kleur te geven. Vervolgens 

moet je wel doorpakken. Dan heb je een langetermijnvisie nodig en moet je volhouden. Net als 

in de sport.”

Kennisfestival Creating Legacy is een initiatief van provincie Gelderland en de 
gemeente Nijmegen en wordt georganiseerd in het verlengde van

Nijmegen European Green Capital 2018.


