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Evenementen: leuk, maar ook nuttig

• De kracht van evenementen
• deadline, decor en doeners

• doelgerichte gelegenheidscoalities

• netwerken, energie en innovatie

• Wat leveren evenementen op?
• impact: economie, samenleving en imago

• nalatenschap: doorwerking op lange termijn

• hefboomwerking: maatschappelijke doelen

• Evenementen voor stad en regio
• hoe vergroot je de kans op meerwaarde?



Het evalueren van evenementen

• In theorie is evaluatie niet moeilijk
• formuleer een doel (SMART + PURE + CLEAR)

• doe een nulmeting en organiseer evenement

• doe een nameting en evalueer de resulaten

• Maar: meet je wat je wilt weten?
• what if?-probleem

• enorme dataproblemen

• overlappende interventies

• causaliteitsprobleem

• Grondig onderzoek: WESP bij sport



Essays t.b.v. de NLsportraad (2018)

• Economische impact 
sportevents (De Boer)

• Sociale impact lastig te 
meten (Hover & Slender)

• demonstratie-effect (?)

• feel good-effect (+/-)

• sociale cohesie-effect (+)

• Verschil tussen events



Europese Culturele Hoofdsteden

• Tussen poëzie en politiek (Ooi e.a., 2014)
• ECoC als ‘één van de beste projecten van de EU’

• best practices zoals Glasgow, Lille en Liverpool

• festivalisering, top down en uitverkoop van stad?

• succes hangt af van context, tijdgeest en geluk… 



Evaluatie van evaluatiemethoden

• Kritiek op traditionele evaluatiemethoden
• er is niet één werkelijkheid: iedereen kijkt anders

• hiërarchische kennis: expert versus bewoner

• evaluatie-bias: je gaat zoeken waar het licht is

• resultaten van evaluatie in praktijk weinig gebruikt



Van big data valt weinig te verwachten

• Toekomst: van facts & figures naar feelings & frames



Events evalueren met het hart



Evenement: learning by doing-proces

• Niet na het evenement evalueren, maar tijdens
• vertrekpunt: de reis is net zo belangrijk als de bestemming

• wat werkt (niet), wat beklijft, wat zet mensen in beweging?

• doel: experimenteren en leren t.b.v. periode na evenement

• nalatenschap en hefboomwerking komen centraal te staan



Van tellen naar vertellen: storytelling

• Wat blijft hangen? SUCCES-factoren

• Simple: eenvoudig, terug naar de kern

• Unexpected: onverwacht, verrassingseffect 

• Concrete: concreet, makkelijk te onthouden

• Credible: geloofwaardig, gebaseerd op feiten

• Emotional: met gevoel, komt bij je binnen

• Stories: verhalenderwijs, wordt doorverteld

• Van storytelling naar storyselling

• hoe val je op in de aandachtseconomie? 

• hoe instagrammable is het evenement?



Het belang van lokale verankering

• EXPOst: leren van EXPO’s (Selle, 2002)

• nuttigheidscriterium

• prioriteitscriterium

• soevereiniteitscriterium

• Cruciaal: hoeveel vrijheid heeft stad of 
regio om evenement zelf vorm te geven?

• WK/Olympische Spelen versus Europese 
Culturele Hoofdstad/Green Capital

• aansluiting bij DNA van stad of regio

• Streef naar verankerde evenementen 



Entrepreneurial Region 2019: pak de fiets!
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De opbrengst van evenementen

• Hoe vergroot je de kans op meerwaarde?
• van top down naar top led/bottom fed

• van tellen naar vertellen

• van karaoke naar karakter

• van korte naar lange termijn



Opbouwende events in het Ruhrgebied

• IBA Emscherpark 1989-99

• Essen Green Capital 2017 

• ECoC Ruhr.2010

• KlimaExpo.NRW



Verankerde vernieuwing als succesfactor


