_02

Sociale impact van
sportevenementen:
state of research

De NLsportraad heeft zich gebogen over de maatschappelijke
en economische impact van grote sportevenementen.
De NLsportraad heeft bezien welke doelen en effecten
sportevenementen kunnen hebben en hoe deze het best
kunnen worden gemeten. In een reeks van vier essays staat
de NLsportraad stil bij de wetenschappelijke stand van zaken
over de impact van sportevenementen, in de vorm van
bijdragen van experts. In opdracht van de NLsportraad
hebben verschillende experts een essay geschreven over
(1) de economische impact van sportevenementen,
(2) de sociale impact van sportevenementen, (3) de mediawaarde en (4) de maatschappelijke kosten-batenanalyse
voor sportevenementen.

Paul Hover, Mulier Instituut
Hans Slender, Hanzehogeschool Groningen
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1 Inleiding
Sociale legacy van sportevenementen
Sportevenementen worden door overheden in binnen- en buitenland steeds vaker bezien
in het licht van het realiseren van maatschappelijke doelen, waaronder sociale doelen.
Het (financieel) steunen van sportevenementen door overheden ten behoeve van
maatschappelijke doelen is een belangrijke legitimering van het nationale (en provinciale
en lokale) evenementenbeleid. Dit brengt met zich mee dat bij overheden behoefte is
aan kennis over de mate waarin sportevenementen voor beleidsdoelen kunnen worden
aangewend en welke resultaten ermee kunnen worden geboekt. Vragen die daarbij
worden gesteld zijn bijvoorbeeld: welke bewijslast is op te voeren voor bereikte effecten?
En onder welke condities kunnen maatschappelijke doelen worden verwezenlijkt?
De Nederlandse Sportraad is voornemens advies uit te brengen over (het meten van)
de economische en maatschappelijke impact en de beleving van sportevenementen in
Nederland. Tegen die achtergrond heeft de Nederlandse Sportraad het Mulier Instituut
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de maatschappelijke impact van sport
evenementen. Het Mulier Instituut heeft Hans Slender (Hanzehogeschool Groningen)
gevraagd in het onderzoek te participeren.
De volgende vragen worden in dit rapport beantwoord:
• Wat is sociale legacy?
• Hoe kan de sociale legacy van sportevenementen worden gemeten, wat zijn de
voor- en nadelen van de verschillende methoden en welke ervaringen zijn in
Nederland opgedaan met het meten van sociale legacy?
• Wat is uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bekend over de sociale
legacy van sportevenementen?
Bij de derde onderzoeksvraag ligt de focus op het effect op sport- en sportdeelname
(effect op de sportsector en met name het effect op de sportdeelname), houding en
beleving (ontstaan van gevoelens van trots en een feel good-factor) en sociale cohesie
(samenhang en saamhorigheid). Er wordt niet ingegaan op strategieën om positieve
sociale impact te bevorderen, zie daarvoor o.a. Chalip et al. (2017) en Hover & Stam (2017).
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Methode en rapportage
Op verzoek van de opdrachtgever is voor dit onderzoek een literatuurstudie uitgevoerd
waarvan beknopt verslag is gedaan. Het Mulier Instituut is niet verzocht om nieuwe
kennis of data te verzamelen, de focus ligt op bestaande kennis.

Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk handelt over de definitie van sociale legacy en ook de termen
impact, legacy en leveraging worden toegelicht. Het meten van sociale legacy is het
onderwerp van hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt kort geschetst welke bewijslast er is
voor het ontstaan van sociale legacy dankzij sportevenementen. Tot slot is de conclusie
in hoofdstuk 5 verwoord.

// Nederlandse Sportraad

7

2 Sociale legacy
Impact, legacy en leveraging
Voordat wordt besproken wat onder sociale legacy kan worden verstaan, wordt ingegaan op de termen impact, legacy en leveraging. De impact van een sportevenement is
het effect dat min of meer automatisch optreedt bij de organisatie van een sportevenement en na het evenement abrupt of gelijkmatig wegebt (zoals een ‘piek’ in de bedbezetting van lokale logiesaccommodaties vanwege overnachtingen van deelnemers
en bezoekers).
Als het een aanhoudend c.q. duurzaam effect betreft, is er sprake van legacy of nalaten
schap (Taks et al., 2015). Gratton & Preuss (2008) definiëren legacy als geplande en
ongeplande, positieve en negatieve, ontastbare (‘zachte’) en tastbare (‘harde’) blijvende
effecten van een sportevenement. Ontastbare (‘zachte’) effecten verwijzen naar ervaringen, houdingen en gedrag. Dit betreft zogenaamde niet-marktgoederen: ervaringen,
houdingen en gedrag die niet als zodanig in een economische markt worden verhandeld.
Gevoelens van aanhoudende trots onder de inwoners van een gaststad van een sport
evenement zijn hier een voorbeeld van, immers: het ‘trots-effect’ kan niet ergens
worden gekocht waardoor er niet zomaar een prijskaartje aan kan worden gehangen.
Tastbare (‘harde’) effecten hebben betrekking op producten of diensten met een markt
prijs, zoals de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie of een hotelovernachting.
Wanneer over legacy wordt gesproken, is het belangrijk de aspecten tijd en plaats in
ogenschouw te nemen (Dickson et al., 2011). In de tijd kan de legacy van een evenement
veranderen, bijvoorbeeld van negatief naar positief of vice versa. Een voorbeeld van
een legacy die van negatief naar positief kan veranderen is Australisch. Direct na de
Olympische spelen van Sydney in 2000 heerste ophef onder Sydneysiders over de
staat en het beperkte gebruik van het olympisch Park in Homebush Bay. Tien jaar na de
Spelen floreert het park en wordt het door de bevolking omarmd (Miah & García, 2012).
Hetzelfde geldt voor Barcelona 1992 waar aanvankelijk sprake was van een overschot
aan bedden in logiesaccommodaties, die na de recessie van de jaren ’90 nuttig bleken
voor de toestroom van toeristen. Tevens kan de legacy van een evenement kortstondig
zijn, of juist duurzaam. Sommige emoties onder volgers van een sportevenement
beklijven relatief kort, terwijl andere emoties langer kunnen beklijven en onderdeel uit
kunnen gaan maken van het ‘collectieve geheugen’. Een naderend sportevenement
kan ook voor voorpret zorgen, zoals de spanning vóór een evenement (denk aan de
dagen vóór de Elfstedentocht waarbij onder liefhebbers de spanning stijgt omdat het
nog ongewis is of het evenement doorgaat). Er is dan sprake van zwangerschaps
effecten (Preuss, 2007). De legacy kan bovendien van regio tot regio verschillen.
Sociale impact van sportevenementen: state of research //
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Manzenreiter (2014) liet bijvoorbeeld zien dat de legacy van de Olympische en Para
lympische Spelen van 2008 in Peking niet voor elke Chinese regio hetzelfde uitpakte.
Niet zelden hebben organisatoren van sportevenementen en hun partners hoge verwachtingen van de maatschappelijke impact van het sportevenement. Vanwege deze
fever of expectations (Mean et al., 2004) worden sportevenementen veelvuldig in één
adem genoemd met legacy. Geheel probleemloos is dit niet omdat de verwachte legacy
lang niet altijd niet wordt gerealiseerd of niet kan worden aangetoond.
De beoogde positieve legacy van een sportevenement ontstaat meestal niet vanzelf,
dan wel niet in de gewenste omvang. Daarom dient er aandacht te zijn voor leveraging
(Chalip, 2006): de implementatie van strategieën gericht op het creëren van maatschap
pelijke impact, waarbij wordt geanticipeerd op het momentum dat een sportevenement
biedt (Taks et al., 2015; Chalip, 2004; Schulenkorf & Edwards, 2012). Leveraging, in feite
‘hefboomwerking’, is dus een voorwaarde voor diverse soorten legacy (Tichaawa &
Bob, 2015). Een voorbeeld van leveraging is wanneer bij een topsportevenement
wordt ingezet op het verkrijgen van financiële middelen voor een campagne van een
sportbond, gericht op het verhogen van de deelname aan recreatieve sport.1 Ook het
aanbieden van arrangementen aan evenementenbezoekers en –deelnemers door
toeristisch-recreatieve bedrijven is een vorm van leveraging. Er is sprake van cross-
leveraging (Chalip, 2014) als (het streven naar) legacy van sportevenementen in relatie
tot elkaar wordt bezien (bijvoorbeeld loopevenementen die samenwerken om deel
nemers duurzaam te laten lopen).
Leveraging vindt nog niet op grote schaal plaats en vormt een relatief nieuw discours
(Chalip, 2014; Ziakas, 2015; Taks et al., 2015). Daarom is er nog veel te leren over de
wijze waarop sportevenementen kunnen worden aangewend om positieve maatschap
pelijke legacy te genereren (Misener, 2015).

1

In termen van leveraging is de EK Atletiek Amsterdam 2016 bijvoorbeeld interessant omdat in de gemeentebegroting voor 2014 1 miljoen euro was opgenomen voor sportstimuleringsprojecten in aanloop naar de EK
Atletiek (Künzel & Hazelaar, 2017).
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Sociale legacy
In de wetenschappelijke literatuur wordt de maatschappelijke impact van sportevenemen
ten op verschillende manieren gecategoriseerd. Gebaseerd op diverse bronnen kunnen
vier typen maatschappelijke impact worden onderscheiden:2

• Economisch (o.a. economische impact, werkgelegenheid);
• Milieu (o.a. CO2-uitstoot, ecologische voetafdruk);
• Fysiek (o.a. sportaccommodaties, infrastructuur);
• Sociaal (o.a. emoties zoals trots, plezier).
In voorliggend rapport ligt de focus op de sociale impact en legacy. Taks (2013) definieert
sociale impact van sportevenementen als de wijze waarop deze evenementen effect
sorteren op collectieve en individuele waardesystemen, gedragspatronen, gemeenschaps
structuren, levensstijl en kwaliteit van leven. Er zijn drie aspecten van sociale impact
die vaak met sportevenementen worden beoogd en waar in vergelijking met andere
aspecten relatief veel onderzoek naar is gedaan, namelijk:

• Sport- en sportdeelname (effect op de sportsector en met name het effect op
de sportdeelname);
• Houding en beleving (met name het ontstaan van gevoelens van trots en een feel
good-factor);
• Sociale cohesie (samenhang en saamhorigheid).
Door het meten van de sociale impact van sportevenementen wordt inzicht verkregen
in de mate waarin het welzijn van individuen en groepen door het evenement (tijdelijk)
wordt beïnvloed. Welzijn heeft betrekking op zaken die – naast de persoonlijke financiële
situatie - het welbevinden beïnvloeden en bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Vanwege het belang van welzijn in een mensenleven gaan er onder onderzoekers
stemmen op om dit type impact van sportevenementen niet te onderschatten.

2

De categorisering van DSP-Groep (De Groot & Duijvenstijn, 2013) wordt in Nederland ook frequent aangehaald: gezondheid & vitaliteit, participatie & cohesie, imago & identiteit, beleving & ervaring, milieu & innovatie
en economie & werk.
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Er zijn niet alleen verschillende typen maatschappelijke impact, deze impact kan tevens
effect sorteren op één of meerdere doelgroepen. Hover & Stam (2017) onderscheiden
bij sportevenementen drie belangrijke doelgroepen:3

• Deelnemers (inclusief begeleiding zoals coaches en trainers);
• Volgers (bezoekers (live volgers) en volgers via media);
• Lokale inwoners (inwoners van de stad of regio waar het evenement plaatsvindt).
Wanneer gesproken wordt over sociale impact en legacy, heeft dat derhalve meestal
betrekking op vier typen impact en drie doelgroepen. De non use value van sportevenementen mag hierbij niet onderschat worden. Deze waarde refereert aan de betekenis
van het evenement voor personen die niets met het evenement van doen hebben
(niet deelnemen, niet bezoeken, niet volgen in media). Ondanks het ontbreken van een
relatie met het evenement, is het mogelijk dat deze groep personen de organisatie
van het evenement wel belangrijk vinden – bijvoorbeeld omwille van city marketing –
en dat ook financiële steun van overheidswege op instemming kan rekenen.
De kenmerken van sportevenementen hebben invloed op de (on)mogelijkheden ten
aanzien van het genereren van impact.4 Taks (2013) schetst bijvoorbeeld dat kleine en
middelgrote sportevenementen in vergelijking met grote, internationale sportevenementen kansrijker zijn in het creëren van (meer) positieve maatschappelijke impact.
Als verklaring geeft zij dat de lokale gemeenschap bij relatief kleine evenementen
vaak meer organisatorische inbreng heeft en mega-evenementen een commercieel
gerund rondreizend circus zijn (de hoogste bieder achterna). Het is bijvoorbeeld ook te
verwachten dat een groot evenement dat zich in de openbare ruimte in meerdere
gemeentes afspeelt (zoals een etappekoers in het wielrennen) zich makkelijker leent
voor het betrekken van lokale inwoners dan een klein evenement dat in één gemeente
in een indooraccommodatie wordt georganiseerd. Daarnaast is een jaarlijks terugkerend evenement op dezelfde locatie naar verwachting beter in staat om een relatie op
te bouwen met deelnemers, bezoekers en andere stakeholders dan een eenmalig
evenement.

3

Andere doelgroepen zijn onder andere vrijwilligers, lokale sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

4

Hover & Stam (2017) beschrijven een typologie van sportevenementen aan de hand van zeven aspecten:
doelgroep (verhouding bezoekers – deelnemers), frequentie (eenmalig – terugkerend), sporttakken (één sport
– multisport), duur (eendaags – meerdaags), niveau (topsport – breedtesport), reikwijdte (lokaal – internationaal) en locatie (één – meerdere; indoor – outdoor).
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3 Meten van sociale legacy
Methoden
Nadat in het voorgaande hoofdstuk de verschijningsvormen van sociale legacy en
doelgroepen zijn beschreven, wordt nu bondig ingegaan op methoden om die effecten
– impact of legacy - te meten. Er worden twee methoden onderscheiden:5

1 Meten incidentie van effecten: het meten van de mate waarin de sociale impact en
legacy van sportevenementen onder doelgroepen optreden. De resultaten worden
hierbij in cijfers uitgedrukt. Voorbeelden hiervan zijn het aandeel van de lokale inwoners
dat aangeeft trots te zijn op het plaatsvinden van het sportevenement in de eigen
regio en het aandeel toeschouwers dat saamhorigheid heeft ervaren. Deze gegevens
worden verzameld met vragenlijsten (online, schriftelijk, mondeling of telefonisch).
2 Waarderen van effecten: het monetariseren van de sociale effecten van sportevene
menten onder doelgroepen. Resultaten van deze methode worden uitgedrukt in
een geldbedrag. Er zijn twee typen waarderingsmethoden:
a Stated preference-methoden: het waarderen van sociale impact op basis van een
uitgesproken waardering (geen feitelijke gebeurtenis). Hierbij wordt via een vragen
lijst aan doelgroepen gevraagd naar hun bereidheid om voor een gebeurtenis (zoals
een sportevenement) te betalen. De afhankelijke waarderingsmethode – contingent
valuation method (CVM) – is een relatief veel gebruikte stated preference-methode.
Bogaert et al. (2005) onderscheiden vijf varianten van de CVM.6
Bij deze methode wordt de waarde van een sportevenement afgeleid uit antwoorden
op vragen naar de betalingsbereidheid (of acceptatiebereidheid) van doelgroepen
voor het evenement. Dit wordt bij de CVM geduid met willingness to pay (WTP).
Door het gevonden gemiddelde (of mediane) bedrag te vermenigvuldigen met de
grootte van de groep waarover uitspraken worden gedaan, wordt een totaalbedrag
verkregen wat de ‘waarde’ van het sportevenement voor de betreffende doelgroep is. Daarnaast bestaat de optie om te inventariseren in hoeverre respondenten
willen betalen om een niet gewenste gebeurtenis (sportevenement) te voorkomen

5

Kwalitatief onderzoek naar werkzame mechanismen bij het creëren van impact worden hier buiten beschouwing gelaten.

6

Voor informatie zie o.a. Larsen & De Boer (2011) en Fujiwara & Campbell (2011). Onder andere de Valuegame
(www.valuegame.org) is een andere vorm van een stated preference-methode. Omdat de CVM in vergelijking
met andere methoden het meest wordt toegepast, worden andere methoden in dit document niet nader uitgewerkt.
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of welk geldbedrag zij zouden beschouwen als een compensatie voor het ongerief
(o.a. herrie, wegomleidingen). Hierbij wordt gesproken over willingness to accept
(WTA).
b Revealed preference-methoden: het waarderen van sociale impact op basis van daad
werkelijk gedrag of prijzen van gerelateerde producten. De reiskostenmethode is
een voorbeeld van een revealed preference-methode. Deze methode meet de waarde
van een evenementbezoek aan de hand van de reis- en tijdsinvesteringen die
bezoekers (en/of andere doelgroepen) hebben gemaakt om een sportevenement
bij te wonen. De gemeten reiskosten bestaan enerzijds uit reisuitgaven zoals
benzinekosten, de aanschaf van een trein- en/of buskaartje of de huurkosten van
een auto. Daarnaast vertegenwoordigen tijdsinvesteringen een waarde omdat tijd
een schaars goed is. Deze investeringen worden doorgaans berekend aan de hand
van de reistijd, inclusief de duur van het evenementbezoek zelf, vermenigvuldigd
met het netto uurloon (volgens sommige economen is de prijs van tijd gerelateerd
aan het uurloon). Van welk uurloon wordt uitgegaan kan per onderzoek verschillen.
Zo kan een minimum, modaal of persoonlijk uurloon worden gehanteerd.
Het waarderen van sociale impact op basis van gerelateerde producten is een
andere methode. Deze methodiek is onder andere toegepast om de waarde van
natuurgebieden aan de hand van huizenprijzen te monetariseren. Hierbij worden
de prijzen van huizen nabij een natuurgebied (‘experimentele groep’) vergeleken
met soortgelijke huizen (‘controlegroep’) en het verschil wordt, met een slag om
de arm, toegewezen aan het natuurgebied. Bij sportevenementen is deze methode
voor zover bekend niet of nauwelijks toegepast, mede doordat sportevenementen
tijdelijke gebeurtenissen zijn (zie ook hierna).
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Ervaringen
Binnen de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) worden – naast de algemene
basismodule – tien onderzoeksrichtlijnen gehanteerd.7 Twee van de tien richtlijnen
worden door de WESP geschaard onder de noemer ‘sociale impact’, namelijk participatie
& cohesie en leefstijl & vitaliteit. Deze twee richtlijnen zijn de afgelopen jaren niet eenop-een toegepast, wel zijn onderdelen ervan (stellingen) geïncorporeerd in evaluaties
(o.a. Van den Heuvel, 2014). Deze WESP-richtlijnen meten de incidentie van effecten,
waarderingsmethoden worden tot op heden niet toegepast. De beperkte toepassing
van de drie maatschappelijke richtlijnen weerspiegelt de vraag uit de sportevenementen
markt: er is met name vraag naar economische impactstudies. In het kader van maatschappelijke en sociale impact is een MKBA hier vermeldenswaardig. WESP-leden zien
een MKBA-richtlijn voor sportevenementen (eventueel een light-versie) als een mogelijk
waardevolle toevoeging op de bestaande richtlijnen. Een dergelijke richtlijn voor een
MKBA is er (nog) niet omdat daar nauwelijks vraag naar is (mede vanwege het relatief
hoge prijskaartje) en bestaande, meer algemene MKBA-richtlijnen, met enige flexibiliteit
ook op sportevenementen zijn toe te passen.

7

De tien richtlijnen zijn: economische impact, prognose economische impact, tevredenheid, promotionele waarde, bezoekersprofiel, bezoekersaantallen, beleving, participatie en cohesie, milieubelasting en leefstijl &
vitaliteit. Het initiatief voor de WESP is genomen door Egbert Oldenboom en Erik Puyt, destijds beiden werkzaam bij het Instituut Sport en Bewegingsstudies (ISBS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
De doelstelling van de WESP is het vergroten van de kennis over de effecten van sportevenementen en daarmee het vergroten van de kans op een succesvolle verwerving en organisatie. Zij doet dit door het standaardiseren, verzamelen en publiceren van informatie en onderzoek over sportevenementen (De Boer & Van den
Heuvel, 2014).
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Voor- en nadelen
Onderstaand worden in het kort de voor- en nadelen van de bovenstaande methoden
verwoord.

1 Meten incidentie van effecten (o.a. WESP-methoden)
• Sterk: relatief eenvoudig;
• Zwak: uitkomst kan niet worden meegenomen in de financiële balans van het
sportevenement (want is niet in geld uitgedrukt).
2 a CVM (stated preference-methode)
• Sterk: uitkomst (goodwill) kan worden meegenomen in de financiële balans van
het sportevenement;
• Zwak: kunstmatige c.q. hypothetische monetarising + strategische antwoorden
respondent + sociaal wenselijke antwoorden respondent + kans op onjuiste aannames respondent.
3 b - 1 Reiskostenmethode (revealed preference-methode)
• Sterk: relatief eenvoudig + gebaseerd op feitelijk gedrag + uitkomst (goodwill) kan
worden meegenomen in de financiële balans van het sportevenement;
• Zwak: kunstmatige c.q. hypothetische monetarising + kwesties bij gecombineerd
bezoek8 + ontbreken van gestandaardiseerd bedrag om tijd te monetariseren
(Mouter, 2014).
4 b - 2 Methode o.b.v. prijzen van gerelateerde producten
• Sterk: feitelijke marktprijzen (geen ‘kunstmatig geldbedrag’) + uitkomst (goodwill)
kan worden meegenomen in de financiële balans van het sportevenement;
• Zwak: kunstmatige c.q. hypothetische monetarising.

8

Een bezoek aan een sportevenement kan worden gecombineerd met een andere activiteit, bijvoorbeeld in de
buurt van het evenement (zoals vriendenbezoek). In dat geval is de vraag welk deel van de reiskosten aan het
evenement moeten worden toegerekend en hoeveel aan de andere activiteit.
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Waarderingsmethoden
Zoals betoogd kunnen sociale effecten in geldbedragen worden uitgedrukt. Met name
met de CVM is – al dan niet in vereenvoudigde vorm - in binnen- en buitenland onderzoekservaring opgedaan (o.a. De Nooij & Horsselenberg, 2014; De Boer et al., 2017;
Hover & Bakker, 2015; Mourato et al., 2005; Wicker et al., 2012; Vekeman et al., 2013;
Walton et al., 2008). Het waarderen van sociale impact op basis van gerelateerde producten (methode 2b) is zover bekend nog niet in Nederland toegepast. Deze methode
is ook niet ideaal voor sportevenementen omdat sportevenementen een vergankelijk
karakter hebben (o.a. Lagae, 2013), in tegenstelling tot bijvoorbeeld een natuurgebied,
een strand of een sportaccommodatie. MKBA’s en VMKBA’s (verkennende versie van
een MKBA) – waarbij gemonetariseerde effecten kunnen worden opgenomen - zijn in
Nederland bij sportevenementen enkele keren uitgevoerd (o.a. Blok et al., 2011; De Nooij
& Horsselenberg, 2014).9
Resumerend: zowel aan het monetariseren als aan het achterwege laten van het
monetariseren kleven voor- en nadelen. Het achterwege laten van waarderen ondermijnt volgens sommigen de kwaliteit en bruikbaarheid van de uitkomsten (o.a. Carson
et al. 2001; Larsen & De Boer 2011, Gerritsen et al. 2011; Vekeman et al. 2013). In de
woorden van Baarsma (2000; 296): “Ondanks de morele of religieuze bezwaren (…) is
het van groot belang dat deze waarden bepaald kunnen worden. Bij veel beslissingen
over het wel of niet doorgaan van projecten worden immers de voor- en de nadelen
tegen elkaar afgewogen in geld.” Aan de andere kant blijft het monetariseren veelal
een kunstmatige exercitie, waar ook morele kanttekeningen bij kunnen worden gezet.

9

Blok et al. (2011) deden een verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van de organisatie van de
Olympische en Paralympische Spelen van 2028 door Nederland. De onderzoekers achten de kans groot dat
het organiseren van de Spelen van 2028 de Nederlandse samenleving meer geld zal kosten dan opleveren (het
saldo van de Netto Contante Waarde in 2020 in de base case is volgens Blok et al. (2011), zónder rekening te
houden met PM-posten (niet-financiële zaken), tussen -1,1 en -1,8 miljard euro.). Een belangrijke opmerking
die Blok et al. daarbij maken, die destijds in de media is onderbelicht, is dat zij denken dat het mogelijk is om de
Spelen zo te organiseren dat sprake zal zijn van een positieve maatschappelijk-economische waarde.
Breedveld & Hover (2011) wezen op de – in hun ogen - achilleshiel van dit rapport: dat in het rapport niet is
ingegaan op wat het organiseren van de Spelen Nederland kan brengen in termen van Holland branding, city
marketing, cohesie, en verbetering van de volkgezondheid door versterking van de sportinfrastructuur en verhoging van de sportdeelname. Een tweede punt is dat het alleen een analyse van de kosten en baten van het
organiseren van de Spelen zelf behelst, niet van het bredere Olympisch Plan 2028, terwijl dat als een
twee-eenheid wordt beschouwd. Ook Stolwijk et al. (2011), die op verzoek van het ministerie van VWS een
second opinion op deze VMKBA deden, meldden dat de niet-gemonetariseerde effecten beter onderbouwd
hadden kunnen worden.
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4 Sociale legacy:
state of research
4.1		 Sportdeelname en sportsector
Sportevenementen worden door organisatoren, beleidsmakers en andere partijen
(o.a. sportbonden en internationale sportfederaties) op grote schaal beschouwd als
een gelegenheid om de deelname aan sport te stimuleren. In het streven naar een
stijging van de deelname aan een tak van sport, is de gedachte dat het kijken naar
(top)sportevenementen de bezoeker (of volger via de media) aanzet om zelf (vaker) te
gaan sporten (Van Bottenburg et al., 2012). Dit wordt ook wel aangeduid als demonstration effect (Weed, 2009) of trickle-down effect (o.a. Frawley, 2013). Daarnaast kunnen
sportevenementen een bijdrage leveren aan de sportsector in de brede zin van het woord.
De sport kan positief onder de aandacht worden gebracht en daarmee van betekenis
zijn voor bonden, clubs, accommodaties en faciliteiten en budgetten.
Onderzoeksresultaten van enkele studies worden puntsgewijs besproken, gevolgd
door een korte samenvatting.

Sportdeelname
Bij onderzoek naar de effecten van topsportevenementen op de sportdeelname, is het
van belang onderscheid te maken tussen vier typen evenementen en bijbehorende
prestaties (tabel 4.1). In het onderzoek wordt niet vaak onderscheid gemaakt tussen
het effect van de organisatie van het sportevenement (al dan niet in eigen land) en het
effect van nationaal succes. Dat leidt er in de meeste gevallen toe dat de ontwikkeling
van de sportdeelname niet kan worden toegeschreven aan de prestatie tijdens het
evenement en/of de evenementenorganisatie zelf.

Tabel 4.1 Typologie van topsportevenementen

Nationaal succes

Ja

Nee

Ja

1

2

Nee

3

4
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De onderzoeken naar de impact van sportevenementen als aanjager om de deelname
aan sport te stimuleren, kunnen betrekking hebben op verschillende doelgroepen:
deelnemers, volgers en (lokale) inwoners (zie ook hoofdstuk 2). Vanwege de verschillende mate van betrokkenheid van de doelgroepen bij het evenement, is het niet verwonderlijk dat de kansen en onderzoeksresultaten uiteenlopend zijn. Live bezoekers
van het evenement hebben waarschijnlijk meer affiniteit met het evenement en de sport
dan degenen die het evenement via de media volgen (Brown et al., 2017). En lokale
inwoners hebben naar verwachting een lagere betrokkenheid dan volgers en deelnemers.
Onderstaand volgt een greep uit resultaten van onderzoek. Hierbij, en bij de andere
onderzoeksresultaten in dit hoofdstuk, is tussen vierkante haakjes aangegeven of het
resultaat impact of legacy betreft (al is deze scheidslijn niet altijd eenvoudig te trekken,
zie ook hoofdstuk 2).

• [legacy] Het olympisch goud van het heren volleyteam in Atlanta (1996) werd
gevolgd door een krimp van de georganiseerde deelname aan volleybal in
Nederland (Hover et al., 2014).
• [legacy] Een krimp van het aantal georganiseerde leden van de betreffende bond
was ook het geval na de winst van Wimbledon van Richard Krajicek (1996) en na de
medailleoogst van Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn tijdens de
Olympische Spelen in Sydney (2000).
• [legacy] Feng & Hong (2013) vonden geen verband tussen de sportdeelname in
Chinese steden en de organisatie van de Zomerspelen in Peking in 2008.
• [impact] Bij het EYOF in 2013 antwoordde 7 procent van de bezoekers die niet aan
sport deden dat zij door hun bezoek geïnspireerd zijn om (vaker) te gaan sporten
(Breedveld et al., 2014). Deze uitgesproken inspiratie is allerminst een garantie voor
een verhoging van de sportfrequentie en mag niet worden overschat.
• [impact] Het bovenstaande was in het geval van de start van de Tour de France in
Utrecht in 2015 18 procent (Van Bottenburg et al., 2015).
• [impact] Bij de EK Atletiek Amsterdam 2016 gaven twee op de tien bezoekers aan als
gevolg van de EK geïnspireerd te zijn om vaker te gaan sporten (Hover et al., 2016).10

10

Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat bezoekers die al aan atletiek of hardlopen deden het meest werden
gestimuleerd, gevolgd door de groep die in het verleden aan atletiek of hardlopen deed. Degenen die nog nooit
aan hardlopen of atletiek deden, zijn het minst geïnspireerd.
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• [legacy] Olympische en Paralympische Spelen in Londen (2012) waren de eerste
legacy Olympics (Horne & Houlihan, 2014; Weed, 2014) met een verhoging van de
nationale sportdeelname als het voornaamste legacy-doel. Ondanks de focus op
deze legacy is in de jaren na de Spelen het niveau van sportdeelname door volwassenen in het Verenigd Koninkrijk niet gegroeid (Hover et al., 2016; Zimbalist, 2015;
House of Lords, 2013; University of East-London, 2015). Ook voor kinderen is het
beeld niet positief. Sterker: in het jaar na de Spelen is bezuinigd op schoolsport wat
de deelname onder kinderen onder druk zette (The Smith Institute, 2013).11
• [legacy] Het behalen van de wereldtitel judo door Anton Geesink in 1961 ging gepaard
met een groei van het aantal georganiseerde judoka’s In Nederland, waarbij deze groei
sterker was dan de voorafgaande ledengroei, sterker dan de gemiddelde leden
stijging in andere takken van sport en sterker dan de groei in andere landen zonder
kampioenschap (Van Bottenburg, 2003).
• [legacy] Het bovenstaande ging ook op voor de overwinningen van darter Raymond van
Barneveld in de wereldkampioenschappen van 1998 en 1999 (Van Bottenburg, 2003).
• [legacy] De WK hockey in Utrecht in 1998 werden gevolgd door een groei van de
hockeydeelname in Nederland. Het evenement heeft bijgedragen aan deze toename,
maar insiders melden dat deze groei zonder de WK waarschijnlijk ook zou zijn
gerealiseerd, zij het op een later moment (Hover et al., 2014).
• [legacy] Frawley & Cush (2011) toonden aan dat de Rugby World Cup die in 2003
werd georganiseerd in Australië werd gevolgd door een stijging van de deelname
aan rugby in het land.
• [legacy] Wat betreft de Commonwealth Games in Glasgow (2014) is er onderzoek
dat wijst op een positief effect van het evenement op de sportdeelname, met name
op de groep die al sportief actief was (Cleland et al., 2015).
• [legacy] Perks (2015) stelde vast dat de Olympische en Paralympische Winterspelen in
Vancouver in 2010 niet werden gevolgd door een nationale groei van de sportdeelname; wel was er in Vancouver kort na het evenement een bescheiden groei te zien.
• [legacy] Onderzoek onder deelnemers van sportevenementen (o.a. grote hardloopen wielerevenementen) leert dat sportevenementen positief uitwerken op de frequentie, duur of intensiteit van de sportbeoefening van deelnemers (Bowles et al,
2006; Lane et al., 2008; Crofts et al., 2012; Schoemaker et al., 2017).12

11

Voor meer achtergrondinformatie, zie Hover et al., 2013.

12

Deze impuls van de sportbeoefening is niet zonder (gezondheids)risico: in de voorbereiding op de Dam tot
Damloop 2016 had bijna één op de drie lopers een langdurende blessure (Van der Werf et al., 2017).
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Sportsector
• [impact] Bij het European Youth Olympic Festival (EYOF) in Utrecht in 2013 is ingezet
op het betrekken en versterken van de lokale sportverenigingen.13 Van de sport
verenigingen die bekend waren met het evenement (71%), voelde 37 procent zich bij
het evenement betrokken en is 3 procent van mening dat het EYOF Utrecht 2013
hen iets heeft opgeleverd. Verenigingen bleken zich ook niet erg betrokken te voelen
bij de Achmea H5C, een reeks side-events, dat vooral door professionals van commerciële sportaanbieders was vormgegeven (Breedveld et al., 2014).
• [legacy] In 2012 vonden de Olympische en Paralympische Spelen in Londen plaats.
Twee derde van de verenigingen in het land had een jaar na dato niet het gevoel van de
Spelen geprofiteerd te hebben en bijna drie kwart vond dat de overheid onvoldoende
voor sportclubs heeft gedaan om (in samenwerking met de bonden) de recreatieve
sportdeelname te stimuleren (Sport and Recreation Alliance, 2013).
• [impact] Circa drie kwart (73%) van de sportbonden heeft de Spelen van 2012 als een
unieke kans voor de promotie en ontwikkeling van de sport ervaren (Girginov, 2013).
• [legacy] Ook is door Girginov (2013) geconstateerd dat op het gebied van sport
promotie tussen sportbonden onvoldoende kennisuitwisseling is geweest.14
• [legacy] De organisatie van de start van de Tour de France in Utrecht in 2015 heeft
eraan bijgedragen dat de lokale wielerverenigingen beter zijn gaan samenwerken en de
aandacht voor sportief fietsen in de stad is toegenomen (Van Bottenburg et al., 2015).
• [impact] Elling et al. (2017) deden onderzoek naar Best Football Friends (BFF).15
Vanwege de focus van de organisatie op het realiseren van voldoende inschrijvingen en
een goede organisatie was er minder aandacht voor het bereiken van niet-sportende
meisjes en het creëren van betere randvoorwaarden voor meisjes bij voetbalverenigingen (twee hoofddoelen van het project).

13

Van 14 tot en met 19 juli 2013 vond in Utrecht het EYOF plaats. Aan het evenement was een reeks side-events
gekoppeld onder de vlag Achmea High Five Challenge (Achmea H5C). Het EYOF is een tweejaarlijks sport
evenement onder auspiciën van het EOC, (European Olympic Committees) voor jonge Europese sporters
(13-18 jaar). Tijdens het EYOF wordt in negen takken van sport om medailles gestreden.

14

Nadat de spelen in 2005 aan Londen werden toegekend, zagen de sportbonden kansen voor zowel top- en
breedtesport (verbeteren topsportprestaties, groei van deelname, meer sponsors). Die extra kansen voor
sportbonden ontstonden doordat bonden van overheidswege (via Sport England) voor de periode 2009-2013
(en ook voor de jaren daarna) meer financiële middelen kregen dan voorheen.

15

In aanloop naar het Europees Kampioenschap vrouwenvoetbal dat in de zomer van 2017 in Nederland plaatsvond,
ondersteunde de provincie Noord-Brabant het project Best Football Friends (BFF). Dit was een side-event van
het EK vrouwenvoetbal. De uitvoering lag in handen van Sportservice Noord-Brabant dat in de periode maart
– mei 2017, in samenwerking met lokale toernooiorganisaties, in 23 gemeenten een BFF-voetbaltoernooi
organiseerde voor meisjes van 10-14 jaar.
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Samengevat
Empirisch bewijs voor de stellingname dat sportevenementen gepaard gaan met een
toename van het aantal sportbeoefenaren is schaars (Van Bottenburg, 2003;
Breedveld, 2014; Frawley 2013; Van Bottenburg et al., 2012). De onderzoeken leren
dat het demonstration- of trickle-down effect in de praktijk beduidend vaker niet dan
wel optreedt. Sportevenementen blijken met name (ex-)sporters aan te spreken (weer
beginnen, wisselen van sporttak, verhogen frequentie) en minder positief uit te werken
op niet-sporters, omdat zij zich niet eenvoudig identificeren met sporters, zeker als
dat topsporters betreft (Weed, 2009; Ramchandani et al., 2015). Bij relatief kleine
sporten met groeipotentie (zie het voorbeeld van judo en darts) en opnamecapaciteit
(geen wachtlijsten bij verenigingen) kunnen evenementen of Nederlandse medailles
daarentegen een katalyserend effect sorteren, zeker als er veel media-aandacht voor
het evenement is. Inzet op leveraging doet de kansen op een demonstration- of trickle-down
effect toenemen, al is dit geenszins gegarandeerd. Onvoldoende onderzoek is gedaan
naar de effecten van sportevenementen op de sportsector in bredere zin, al zijn er
aanwijzingen dat hier kansen liggen (Van Bottenburg et al., 2012).
Bij de organisatie van een sportevenement en side-events worden sportbonden en
– clubs met regelmaat betrokken. Wat betreft de positieve kruisbestuiving tussen
sportevenementen en bonden/clubs zijn successen geboekt en lessen geleerd. Dit is
nog relatief onontgonnen onderzoeksterrein.
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4.2		 Trots en feel good
Trots
Sportevenementen worden door organisatoren, beleidsmakers en andere stakeholders
ook georganiseerd met het doel om op grote schaal gevoelens van trots en plezier –
de feel good-factor van sportevenementen - te realiseren. De assumptie is dat deze
effecten bijdragen aan het welzijn (Pawlowski et al., 2014). Onderzoeksresultaten van
enkele studies worden puntsgewijs besproken, gevolgd door een korte samenvatting.

• [impact] De start van de Tour de France in Utrecht leidde tot gevoelens van trots
onder Nederlandse bezoekers (92%) en buitenlandse bezoekers (78%) (Hover &
Bakker, 2015).
• [impact] 57 procent van de Utrechtse bevolking was na afloop trots op de stad vanwege de start van de Tour de France in de Domstad (2015), 22 procent wat enigermate
trots en 20 procent was niet trots (IB Onderzoek, 2015). Enkele weken vóór het
evenement was het aandeel dat trots op de stad was kleiner.
• [impact] Na het WK voetbal in 2010 was 82 procent van de Nederlandse bevolking
trots op het nationale voetbalteam (het Nederlands elftal werd tweede) en na het
EK voetbal in 2012 in Oekraïne en Polen was dit aandeel nog maar 4 procent (het
Nederlands elftal haalde de tweede speelronde niet) (Elling, 2012). Het gevoel van
trots blijkt hier meer samen te hangen met het sportief resultaat dan met de organi
satie van het evenement zelf.
• [impact] Volgens Hallmann et al. (2013) is twee derde van de Duitse bevolking trots
wanneer Duitse sporters succesvol zijn bij sportevenementen. Een vergelijkbaar
aandeel ervaart een gevoel van plezier.
• [legacy] Een jaar na het WK voetbal in Duitsland (2006) gaf 62 procent van de Duitse
bevolking aan een blijvend gevoel van nationale trots te ervaren, als direct gevolg
van de WK-organisatie in eigen land (Luttmer, in: Cornelissen & Maennig, 2010).
• [impact] Het WK voetbal in Zuid-Afrika (2010) heeft onder de bevolking bijgedragen
aan een gevoel van vertrouwen in de toekomst (Ndlovu-Gatsheni, 2011) en – mede
dankzij leveraging projecten – een toename van gevoelens van trots in bepaalde
regio’s (Swart et al., 2011).
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• [impact] Enkele maanden na de Olympische en Paralympische Spelen in Londen
(2012) was 38 procent van de Britse volwassen bevolking trots op hun eigen nationaliteit dankzij de prestaties van Team GB, dat goed presteerde (Ipsos MORI, 2012).
• [impact] Vrijwel alle vrijwilligers die meewerkten aan EYOF Utrecht 2013 waren
trots op het evenement en ruim negen op de tien waren trots op hun eigen inbreng
(Breedveld et al., 2014).

Sociale impact van sportevenementen: state of research //

24

Feel good
De feel good-factor die met sportevenementen gepaard kan gaan, verwijst naar het
plezier dat aan het meedoen of aan het volgen van een sportevenement kan worden
beleefd. In de literatuur wordt ook wel gesproken over psychisch inkomen (o.a. Gibson
et al., 2014). Onderstaand een greep uit onderzoeksresultaten:

• [impact] Kavetsos and Szymanski (2008, in: Cornelissen & Maennig, 2010) analyseerden de impact van de organisatie van de Olympische Spelen, van het WK voetbal
en het EK voetbal op de geluksgevoelens in Europese landen. Zij vonden een positieve
en significante impact als gevolg van het WK voetbal, niet voor de andere evenementen.
• [impact] Volgens de University of East-London (2015) ervaarde 84 procent van de
bevolking tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in 2012 een positieve
verandering in de stemming van de Britse bevolking (3% zag een negatieve tendens).
In het jaar na de Spelen gaf nog steeds 70 procent van de bevolking aan dat er meer
positiviteit heerste (7% negatief).
• [impact] Dolan et al. (2016) vergeleken in de periode van de Spelen in Londen (2012)
de mate waarin onder de bevolking in Londen en in Parijs en Berlijn (‘controlegroep’)
life satisfaction en happiness werd ervaren. Op beide punten scoorde Londen hoger
dan de andere steden waar de Spelen niet plaatsvonden, al was het effect kortstondig.
Met name op het moment van de openings- en sluitingsceremonie piekte life satisfaction en happiness in de Britse hoofdstad.
• [impact] In de twee jaar voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen
in Sydney (2000) heerste onder een groeiende groep Australiërs een gevoel van
positiviteit, wat zich onder meer uitte in saamhorigheidsgevoelens en de bereidheid
om tijdens het evenement als vrijwilliger te werken (Waitt, 2003). Deze positiviteit
werd volgens Waitt (2003) niet door iedereen in dezelfde mate ervaren, maar met
name bij personen uit de hogere sociale klassen.
• [impact] Het feel good-effect behoorde in Duitsland tot de belangrijkste effecten van
de organisatie van het WK voetbal in 2006; economisch gezien (toerisme, inkomen,
werkgelegenheid) vielen de opbrengsten tegen. Dat Duitsland goed presteerde hielp
mee en de organisatie van het WK gaat de boeken in als één van de belangrijkste
evenementen in de Duitse historie (Cornelissen & Maennig, 2010).16 De live-sites
(locaties verspreid over het land waar wedstrijden op grote schermen werden uit

16

Dit onderzoek is gedaan lang voordat onderzoek werd uitgevoerd naar de financiële praktijken van Franz
Beckenbauer bij de toewijzing van het WK aan Duitsland.
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gezonden) verspreid over het land leverden een belangrijke bijdrage aan het feel
good-effect (Frew & McGillivray, 2008).
• [impact] Theodorakis et al. (2015) toonden aan dat deelnemers van een (hardloop)
evenement daar plezier aan ontlenen. Gevraagd naar de mate waarin het evenement
bijdroeg aan het algemene gevoel van plezier, werd een gemiddelde van 4,63 (op een
schaal van 1-5) gerapporteerd. Shipway et al. (2012) citeren een verheugde deelnemer
van een loopevenement: ‘Since finishing, I have smiled so much my face aches more
than my legs’.
• [impact] Gevoelens van plezier en euforie die volgens Baviskar (2014) in Delhi (India)
gepaard gingen met de organisatie van de Commonwealth Games in 2010 werden
louter ervaren door de welgestelden, die een minderheid in de stad vormen. Mede door
de hoge ticketprijzen waren personen uit lagere klassen niet in de gelegenheid het
evenement te bezoeken en deelgenoot van het plezier te worden (wat leidde tot
protesten vanwege het besteden van grote sommen publiek geld).

Samengevat
Mede als gevolg van sportprestaties kunnen tijdens sportevenementen gevoelens van
trots en plezier ontstaan, zelfs bij groepen mensen die geen verband houden met het
evenement. Dit impliceert dat sportevenementen een niet-gebruikswaarde kunnen
hebben. Wat betreft trots toont onderzoek echter aan dat nationale trots een vrij stabiel
kenmerk van nationale identiteit is, één die vrij robuust is en niet snel wordt beïnvloed
door nationaal sportief succes.
Er is bewijs voor de manifestatie van een wijdverbreid feel-good effect als gevolg van
sportevenementen. Deze positieve stemming kan aanzienlijk zijn en kan worden
beschouwd als een belangrijke impact van een sportevenement. Positieve effecten
zijn echter niet gegarandeerd omdat bij (grote) sportevenementen in het verleden een
dergelijk effect niet werd gevonden. Onderzoek wijst uit dat interventies gericht op het
betrekken van burgers (zoals live sites) - in tegenstelling tot uitsluiting (bijvoorbeeld
hoge ticketprijzen) - een vruchtbare voedingsbodem bieden voor het creëren van een
feel good-effect.
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4.3		 Sociale cohesie
De interacties en samenwerkingsverbanden tussen de betrokkenen in de aanloop, tijdens
en na afloop van een sportevenement hebben invloed op de sociale relaties die na
afloop van het evenement blijven bestaan (Richards et al., 2013). Het ontwikkelen van
sociale cohesie wordt gedefinieerd als een continu doorlopend proces van de ontwikkeling van gemeenschappelijke waarden, gedeelde uitdagingen en gelijke kansen
gebaseerd op vertrouwen, hoop en wederkerigheid (Jenson, 1998). Sportevenementen
kunnen hieraan bijdragen door het ontwikkelen van sociaal kapitaal en versterking van
lokale netwerken, het creëren van saamhorigheid en sociale identiteit en het ontwikkelen van de gemeenschap.

Sociaal kapitaal en netwerken
Het feestelijke karakter, de spanning en het plezier dat mensen bij sportevenementen
kunnen ervaren – een festival effect (Weed et al., 2012) - maakt dat verschillen tussen
mensen minder belangrijk worden en dat eenvoudiger nieuwe verbindingen worden
aangegaan en nieuwe netwerken ontstaan. Het samen bezoeken of deelnemen aan
een sportevenement kan een relatie verder versterken (bonding), maar er ontstaan ook
nieuwe relaties (bridging, linking). Deze vormen van sociaal kapitaal kunnen van grote
waarde zijn voor de lokale gemeenschap (Schulenkorf, 2013; Zhou & Kaplanidou, 2017).
Voorbeelden uit (inter)nationaal onderzoek laten zien hoe sterk dit aspect kan zijn, al zijn
er verschillen tussen evenementen.

• [legacy] Misener & Mason (2006) concludeerden dat de Commonwealth Games in
Manchester (2002) een waardevolle bron was om netwerken in de gemeenschap en
sociaal kapitaal te ontwikkelen.
• [impact] Onderzoek bij de Vierdaagse van Nijmegen (Lammertink & Breedveld, 2016)
laat zien dat dit evenement een grote betekenis speelt in het leven van veel van de
deelnemers, onder andere waar het gaat om contacten (91%), dankbare gespreksonderwerpen (77%) en nieuwe vriendschappen (37%).
• [legacy] Ook (middelgrote) loopevenementen zoals de Cascaderun (Slender, 2015)
kunnen een bijdrage leveren aan nieuwe contacten (57%), het versterken van sociale
banden (60%) en plezier beleven met familie en vrienden (91%).
• [legacy] Bij topsportevenement Giro Gelderland in 2016 gaf slechts 6 procent van
de bezoekers aan nieuwe mensen ontmoet te hebben (Dijk et al., 2016). Terwijl dit
bij de Energiewacht Tour (2015) meer dan 60 procent was (Terpstra, 2015). De schaal
van het evenement, maar wellicht ook het ontwerp van het evenement, kan een
groot verschil maken in het creëren van sociaal kapitaal.
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• [legacy] Ook als de organisatierechten van een sportevenement niet worden verkregen, kan alleen al het opstellen van een bid bijdragen aan het vergroten van netwerken en sociaal kapitaal (Salisbury et al., 2017).

Saamhorigheid en identiteit
Sportevenementen kunnen een verbindende rol spelen in de samenleving. Doordat de
betrokkenheid bij een sportevenement hoog is, kan gemeenschapszin, onderling vertrouwen, inclusie en gedeelde identiteit worden versterkt (Schulenkorf, 2012). De sociale
identiteit is hoe een persoon zichzelf ziet en bij welke sociale groepen hij/zij voelt te
horen (Schulenkorf, 2010). Sportevenementen die diverse groepen aanspreken, kunnen
zorgen voor begrip tussen sociale groepen in de samenleveing.

• [legacy] Onderzoek naar de legacy van de Olympische Spelen in Sydney (2000) laat
zien dat inwoners jaren later nog een verhoogd cultureel bewustzijn en sociale relaties
tussen inwoners ervaren (Kaplanidou, 2010).
• [impact] Onderzoek bij de Venloop (Berends & Van den Heuvel, 2015) laat zien dat
zowel bezoekers (90%) als deelnemers (89%) een gevoel van saamhorigheid ervaren.
Ook is het evenement een mooie gelegenheid om vrienden en familie te ontmoeten
(83%). Ook bij andere (loop)evenementen als de Cascaderun (84%) en Tocht om de
Noord (86%) is in sterke mate sprake van een wij-gevoel (Slender, 2015; Walker, 2016).
• [impact] Derom en Vanwynsberge (2015) concludeerden dat de Ronde van
Vlaanderen sterk bijdraagt aan de saamhorigheid en gedeelde identiteit van de
Vlamingen.
• [impact] Inwoners van Eindhoven (72%) geven aan dat de stadmarathon bijdraagt
aan het samenbrengen van verschillende gemeenschappen en culturen (Van den
Heuvel, 2015).
• [impact] Onderzoek op basis van een voor- en nameting bij het WK voetbal in ZuidAfrika in 2010 laat zien dat lokale inwoners dankzij het evenement weliswaar een
significante stijging in saamhorigheid en nationale identiteit ervaren, maar dat acht
maanden na het evenement dit effect aanzienlijk is afgenomen (Heere et al., 2013).
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Community development
Voor kwetsbare doelgroepen kan het participeren of bijdragen als vrijwilliger aan een
evenement zorgen voor meer zelfvertrouwen, dat zij zich onderdeel voelen van de
gemeenschap, sociale inclusie of zelfs een opstapje zijn naar werk (Misener, 2015).
Deze personen kunnen capaciteiten ontwikkelen die hen beter toerusten om onderdeel
te zijn van de maatschappij (Schulenkorf & Adair, 2013). Sportevenementen bezitten
een bepaalde dramatiek en authenticiteit die een grote aantrekkingskracht hebben op
het publiek. Deze symboliek maakt dat sociale verschillen die in het dagelijks leven een
grote rol spelen, minder relevant worden. Sportevenementen zijn hierdoor een geschikte
manier om maatschappelijke verschillen en uitdagingen te agenderen en om mensen
van verschillende achtergronden aan elkaar te verbinden om positieve sociale verandering in gang te zetten (Ziakas, 2016).

• [impact] Side-events van de start van de Tour de France in Utrecht (2015), zoals
fietslessen voor allochtone vrouwen en het paracycling evenement, werden hoog
gewaardeerd (Van Bottenburg et al., 2015).
• [impact] Mede daarom zijn sportevenementen als Alpe d’Huzes, Roparun en
Amsterdam City Swim de meest succesvolle peer-to-peer fundraisingevenementen
in Nederland (Peerworks, 2016).

Samengevat
Sportevenementen kunnen door het ontwikkelen van sociaal kapitaal, versterking van
netwerken, het creëren van saamhorigheid en sociale identiteit en het ontwikkelen van
de gemeenschap bijdragen aan de sociale cohesie. De mate waarin dergelijke effecten
zich manifesteren, verschilt sterk van evenement tot evenement en is – mede in het
licht van de tegenstellingen die de sport eigen zijn (o.a. winst-verlies, wij-zij) - geenszins gegarandeerd.
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5 Conclusie
De drie onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk bondig beantwoord.

1 Wat is sociale legacy?
De sociale legacy van sportevenementen is de wijze waarop evenementen (blijvend)
effect sorteren op collectieve en individuele waardesystemen, gedragspatronen,
gemeenschapsstructuren, levensstijl en kwaliteit van leven. Er zijn drie aspecten
van sociale impact die vaak met sportevenementen worden beoogd en waar in vergelijking met andere aspecten relatief veel onderzoek naar is gedaan, namelijk sport
en sportdeelname, gevoelens van trots en feel good en sociale cohesie.
2 Hoe kan de sociale legacy van sportevenementen worden gemeten, wat zijn de
voor- en nadelen van de verschillende methoden en welke ervaringen zijn in
Nederland opgedaan met het meten van sociale legacy?
Er worden twee methoden onderscheiden:
1) Meten incidentie van effecten: het meten van de mate waarin sociale impact en
legacy van sportevenementen onder doelgroepen optreden. De resultaten worden
hierbij uitgedrukt in cijfers.
2) Waarderen van effecten: het monetariseren van sociale impact en legacy onder
doelgroepen. Resultaten van deze methode worden in een geldbedrag uitgedrukt.
Er zijn twee typen waarderingsmethoden:
a Stated preference-methoden: het waarderen van sociale impact op basis van een
uitgesproken waardering. Hierbij wordt via een vragenlijst aan doelgroepen gevraagd
naar hun bereidheid om voor een gebeurtenis (zoals een sportevenement) te betalen.
De afhankelijke waarderingsmethode – contingent valuation method (CVM) – is een
relatief veel gebruikte stated preference-methode.
b Revealed preference-methoden: het waarderen van sociale impact op basis van
daadwerkelijk gedrag of prijzen van gerelateerde producten. De reiskostenmethode
en het waarderen van sociale impact op basis van gerelateerde producten zijn
andere methoden.
Een sterk punt van het meten van de incidentie van effecten is dat dit relatief eenvoudig
is; een zwak punt is dat de uitkomst niet kan niet worden meegenomen in de financiële
balans van het sportevenement omdat de uitkomst niet in geld is uitgedrukt. Een sterk
punt van stated preference-methoden én revealed preference-methoden is dat de uitkomst
kan worden meegenomen in de financiële balans van het sportevenement. Dat het een
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kunstmatige monetarising betreft, is een zwak punt van beide methoden. Dat revealed
preference-methoden uitgaan van feitelijkheden (zoals reistijd of marktprijzen) is een pré.

3 Wat is uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bekend over de sociale
legacy van sportevenementen?
Onderzoek naar sociale impact en legacy staat in de kinderschoenen. Een legacy
van sportparticipatie treedt vaker niet op dan wel. Als er aanwijzingen zijn voor een
groei, zijn de effecten meestal tijdelijk. Sportevenementen kunnen mensen die al
actief zijn in de sport overtuigen om meer te sporten, of met een nieuwe sport te
beginnen; zelden zullen sportevenementen een stimulans voor niet-sporters zijn om
aan sport deel te nemen. Sportevenementen kunnen een positief effect hebben op
hoe een sport als geheel functioneert (o.a. clubs, vrijwilligers, faciliteiten, budgetten),
maar daarover is nog weinig bekend. Sportprestaties bij sportevenementen wekken
in het algemeen gevoelens van trots en een gevoel van saamhorigheid op, zowel
lokaal als nationaal, tussen deelnemers, bezoekers, vrijwilligers en zelfs tussen
groepen mensen die geen verband houden met het evenement. Uitbarstingen van
trots betreffen over het algemeen kleine, korte-termijnverhogingen, die niet gelijk
verdeeld zijn onder de burgers in een land.17 Daarnaast is er bewijs voor de manifestatie van een wijdverbreid feel good-effect als een resultaat van sportevenementen
onder de burgers van de gaststad of het gastland. Deze positieve stemming kan
aanzienlijk zijn, wat bijdraagt tot het ‘Bruto Nationaal Geluk’ en wordt verondersteld
de economie positief te beïnvloeden (Di Tella et al., 2003; Mancall, 2004; Oswald et
al., 2013).
In het algemeen is bij zowel bij de organisatie van het evenement als de onderzoeken naar
sociale effecten te weinig oog voor legacy en de distributie daarvan over doelgroepen.
Frequent slurpt het sportevenement als greedy institution de meeste tijd, energie en
middelen op vanwege onwetendheid of het ontbreken van de wil om aan leveraging de
hoeveelheid tijd en geld te spenderen die in lijn ligt met de maatschappelijke ambities
die worden beoogd (Hover & Breedveld, 2015).

17

Onderzoek wijst echter uit dat nationale trots een vrij stabiel kenmerk van nationale identiteit is dat niet
gemakkelijk kan worden verbeterd door nationaal sportsucces.
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Blik vooruit
Adviezen ten aanzien van onderzoek naar sociale impact van sportevenementen zijn
hierna verwoord. Bij implementatie van deze adviezen kan de bewijslast voor sociale
legacy (beter) meewegen bij het beantwoorden van de vraag: is (was) het sportevenement de investering waard?

• Nader onderzoek naar de sociale impact van topsportevenementen waarbij meer
inzicht wordt verworven tussen het effect van al dan niet plaatsvinden van het evenement in eigen land en het al dan niet behalen van topprestaties (medailles) van
Nederlanders tijdens die evenementen.
• Opdoen van meer ervaringen met het meten (en monetariseren) van sociale impact
bij meer doelgroepen waarbij er in het geval van monetariseren rekening mee wordt
gehouden dat het bedrag een indicatie is. Een minimumscenario is het vaker meten
van de incidentie van het optreden van sociale impact.
• Meer onderzoek naar de legacy van een reeks van sportevenementen (sportevenementenportfolio) én de side-events omdat evenementen (zo wordt aangenomen) in
het beleid ook gezamenlijk en in relatie tot elkaar worden bezien.
• Meer onderzoek naar leveraging en de achtergronden van het realiseren dan wel het
uitblijven van een positieve sociale legacy (o.a. vruchtbare condities, succesvolle acties
en synergetische samenwerking). De kansen of het momentum dat een sportevene
ment brengt, biedt kansen voor positieve sociale legacy, maar die kan beter benut
worden dan tot heden gebeurt.
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