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Haalbaarheidsonderzoek 
 
Inleiding 
Het verwerven van een topsportevenement begint met een idee of een wens. Vanuit de oriëntatiefase, 
waar het idee concreter is uitgewerkt kan die wens een duidelijke ambitie dan wel doelstelling worden. 
Om op een gedegen manier de invulling van deze ambitie te verwezenlijken, dient allereerst antwoord 
gegeven te worden op de vraag: Kunnen we wel wat we willen? Dat is de kernvraag tijdens de 
haalbaarheidsfase.  

In onderstaande alinea’s wordt allereerst een beschrijving gegeven van het proces. De beschrijving 
geeft antwoorden op de vraag ‘hoe pak ik een haalbaarheidsonderzoek aan?’. Vervolgens wordt een 
productbeschrijving gegeven. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag uit welke 
onderdelen het rapport bestaat dat na het haalbaarheidsonderzoek wordt samengesteld. De 
productbeschrijving is gemaakt aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van NOC*NSF voorafgaand aan het uitbrengen van een BID voor de EJOF in 2009/2011. 

De haalbaarheidsfase wordt afgerond met het opleveren van een haalbaarheidsonderzoek waarin een 
concreet advies is geformuleerd over het al dan niet ingaan van de BID fase. 

U kunt een aantal voorbeelden van haalbaarheidsonderzoeken die in het verleden zijn gedaan 
downloaden. 
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1. Procesbeschrijving 
 
1.1 Waarom 
Wij adviseren iedere partij die de wens heeft om een topsportevenement naar Nederland te halen om 
een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
geeft zowel een objectief oordeel over de mogelijkheid van het organiseren van het evenement, 
inclusief financiën, als antwoord op de vraag of er voldoende draagvlak is voor het verwerven van het 
evenement.  
 
Een haalbaarheidsonderzoek voorkomt dat er onnodig veel tijd en geld geïnvesteerd wordt in het 
uitbrengen van een bid voor een toekomstig evenement.  
 
Het is mogelijk om voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek een subsidieaanvraag door de 
bond in te doen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De organiserende 
bond of instantie zal ten alle tijden een eigen bijdrage moeten doen. Via deze link is meer informatie te 
verkrijgen over het aanvragen van subsidies http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws. 
In het downloadblok kan je een uitgebreidere beschrijving van het beleid van het ministerie van VWS 
aangaande subsidieverlening vinden. 
 
Onderdelen uit het haalbaarheidsonderzoek kunnen worden meegenomen in het eventueel uit te 
brengen BID. 
 
In onderstaande paragrafen gaan we nader in op het doen van haalbaarheidsonderzoek. Aan bod 
komen het samenstellen van een stuurgroep en de van belang zijnde onderzoekscriteria. Vervolgens 
wordt ingegaan op de vraag wat de mogelijkheden zijn om een bid uit te brengen en wat de 
capaciteiten en het vermogen zijn van de belangrijkste belanghebbenden. In de productbeschrijving 
gaan we in op de inhoud en de opbouw van het haalbaarheidsonderzoek. 
 

1.2 Wie 
In de haalbaarheidsfase wordt een bestuurlijke stuurgroep benoemd waarin de directeur van de bond 
in principe de functie van secretaris bekleedt. De directeur is vervolgens voorzitter van een aparte 
werkgroep die het onderzoek uitvoert. We raden aan om bij de samenstelling van de stuurgroep 
rekening te houden met de actoren (stad, provincie). De meerderheid zal bestaan uit personen vanuit 
de bond die het bid mogelijk gaat indienen.  

Voor het doen van het haalbaarheidsonderzoek kunt u een externe partij inhuren. 

1.3 Wanneer 
Het haalbaarheidsonderzoek kunt u geruime tijd voor het indienen van het bid opstarten. De deadline 
voor het indienen van het bid wordt in de meeste gevallen aangegeven door de internationale 
federatie.  

1.4 Onderzoekscriteria 
Een haalbaarheidsonderzoek is de beoordeling van het toekomstige evenement op een aantal criteria, 
zoals praktische uitvoerbaarheid, de doorlooptijd, de kosten, de effectiviteit etcetera. Per evenement 
kunnen de criteria verschillen. Eerst zult u dan ook de criteria moeten vaststellen die u wilt 
onderzoeken.  
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Onderstaand model geeft inzicht in de onderzoekscriteria, waarbij de centrale vraag of het uitbrengen 
van een bid kansrijk is, beantwoord moet worden.  
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
De onderzoekscriteria kunnen grofweg worden ingedeeld in ‘harde’ en ‘zachte’ criteria: 
 
Hard 

• Eisen internationale federatie  

• Venue(s) 

• Hotelaccommodaties 

• Stad / steden (host city) 

• Transport 

• Organisatie: projectaanpak  

• Financiën 

• Sportniveau / ambitie 

• Concurrentie 
 
Zacht 

• Sportontwikkeling 

• Legacy: wat willen we bereiken met de organisatie van het evenement 

• Draagvlak politiek  

• Draagvlak maatschappelijk 

• Inschatting van de kansen . 

• Draagvlak bij de achterban, hebben voldoende mensen tijd/energie om het project te 
ondersteunen? 

• Is er reeds draagvlak binnen de internationale federatie, hoe betrokken is Nederland en zitten er 
Nederlanders in het bestuur/werkgroepen. En wat is de perceptie bij Nederlandse beslissers? 

 
Veel factoren spelen dus een rol in de beslissing om een bid uit te brengen voor een evenement. 
Sommige hiervan zijn extern gedreven. De eigenaars van een evenement (bijvoorbeeld internationale 
federaties) hebben hun eigen strategische belangen en prioriteiten. Uiteraard zal het besluit om al dan 
niet een bid uit te brengen afhankelijk zijn van financiële en politieke aspecten. Maar een bid dat 
rekening houdt met de politieke doelen van de internationale federaties heeft een 

Zijn we in staat om een kansrijk 

bid uit te brengen ? 

Economische aspecten 

Financiële aspecten 

Sociale aspecten 

Strategische aspecten Sportieve aspecten 
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concurrentievoordeel ten opzichte van andere bids die ingediend worden. Het besluit over een 
realistisch tijdschema moet hierbij aan het begin gemaakt worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5 SWOT- analyse 
Ieder land kent onder meer door zijn geografische ligging, zijn sport(accommodatie)verleden of zijn 

economische welvaart sterke en zwakke kanten die een bid voor een sportevenement zullen beïnvloe-

den. 

Daarom is het van belang om de sterke en zwakke kanten in kaart te brengen en op basis daarvan te 

bepalen waar de kansen en bedreigingen voor het bid liggen. Het maken van een SWOT-analyse is 

een beproefde methode om een helder beeld te krijgen van de sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen in relatie tot elkaar. 

SWOT-analyse 

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, 

zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de 

toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen.  

 

De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte 

van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en 

invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft. 

Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. Kies de 

elementen die het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn. Het is gebruikelijk de SWOT weer te 

geven als een matrix met vier vakken: 

Kansen: 

  

Bedreigingen: 

  

Sterkten: 

  

Zwakten: 

  

 

Waar mogelijk leg je verbanden. Een kans maakt gebruik van de sterke punten en wordt zo uitgevoerd 

In deze fase raden we aan om eerder ingediende bidboeken die tot een toewijzing van het 

evenement hebben geleid, te bestuderen. Hieruit kan zeer waardevolle informatie worden 

gewonnen. Het is daarnaast raadzaam om te proberen evaluatierapporten van eerder gehouden 

vergelijkbare evenementen (in andere landen) te krijgen. Zowel op de positieve als negatieve 

evaluatiepunten kan worden ingespeeld. 
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dat de zwakke punten worden weggenomen of gecompenseerd. 

 

Betrek verschillende personen binnen en buiten de organisatie bij het maken van de analyse.  

Probeer de beweringen en de selectie van elementen zoveel mogelijk te objectiveren. Het gaat niet 

om interne opvattingen en stokpaardjes, maar om ontwikkelingen in de markt en voorkeuren van 

klanten. Een goed SWOT-onderzoek is klantgericht. Laat daarom een klant- of marktonderzoek doen, 

of betrek klanten bij de analyse. 

Op basis van de resultaten kan het hoogste orgaan binnen een organisatie (sportbond) besluiten om 
al dan niet een bid uit te brengen op het evenement: de go/no-go-beslissing. 
 

1.6 Capaciteiten en vermogen van belanghebbenden 
 
Hoewel de steun voor het bid hét kritische uitgangspunt is, zal het zonder de capaciteit en het 
vermogen van de belangrijkste belanghebbenden moeilijk zijn om aan de eisen van de 
evenementeigenaar te voldoen.   
 
De volgende belanghebbenden kunnen een belangrijke rol spelen bij evenementen: 

• Overheden op alle niveaus 

• Particuliere sector, financiers, leveranciers, bouwsector etcetera. 

• Vrijwilligers en lokale (maatschappelijke) organisaties 

• Sportorganisaties en –bonden 
Capaciteit en vermogen omvatten middelen zoals mensen, vaardigheden, expertise, tijd en geld. 
Daarnaast is het belangrijk om een goede samenwerking, toewijding en de wil te hebben om een 
succesvol bid uit te brengen. 
 
Alle onderdelen in een bid eisen betrokkenheid en vaak de goedkeuring van betrokken ambtenaren. 
Het besluit om een bid uit te brengen zal beoordeeld moeten worden op de particuliere- en 
overheidsinvesteringen voor het hosten van het evenement en de capaciteit van de publieke en 
particuliere sector om de nodige infrastructuur en diensten te kunnen leveren.  

 
1.7 Samenvattend  
Punten om tot een besluit te komen voor een bid: 

• Zijn de primaire eisen van de eigenaar van het evenement verenigbaar met de sociaal-
economische mogelijkheden en beperkingen die wij kunnen bieden? 

• Zijn we voldoende voorbereid om een kwalitatief goed bid uit te brengen in de beschikbare 
tijd? 

• Zijn het evenement en het bid goede producten die verkocht kunnen worden aan de 
particuliere sector en potentiële sponsors? 

• Wat zijn de voordelen om het evenement te organiseren voor de lokale, regionale en 
nationale omgeving? 

• Hoe gaat de sport in het algemeen en de sportbond in het bijzonder profiteren van het 
evenement? 

• Wie gaat er profiteren van het evenement en hoe? 

• Welke soorten maatregelen worden er getroffen om de voordelen te maximaliseren en de 
risico’s te minimaliseren? 

• Heeft de stad de benodigde infrastructuur, faciliteiten en accommodatie? 
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• Zo niet, wat zijn de kosten om het op een niveau te brengen dat financieel en praktisch 
haalbaar is? 

• Hoeveel publieke en particuliere investeringen zijn nodig om de infrastructuur op een 
financieel en praktisch niveau te brengen? 

• Is er voldoende ondersteuning van de lokale overheid? 

• Is er voldoende menselijke capaciteit om een succesvol bid uit te brengen en het evenement 
te organiseren? 

• Heeft het bid voldoende ondersteuning van de kritische belanghebbenden (zoals de 
sportbond) die permanent ondersteunen? 

• Is er voldoende publieke, particuliere en politieke steun voor het bid? 
 

Opmerking: 

Niet alle bovenstaande vragen hoeven per se positief beantwoord te worden om over te gaan tot het 

uitbrengen van een bid. Het kan een kwestie van afweging zijn tussen de risico’s en voordelen en het 

ontwikkelen van een pragmatisch plan om een succesvol bid en evenement te waarborgen.  

 
 
  



 

 
Pagina 7 van 9 

2. Rapport haalbaarheid - productbeschrijving 
 
De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek worden samengevat in een rapport. In onderstaande 
alinea’s wordt een beschrijving gegeven van de inhoud van een rapport inzake haalbaarheid aan de 
hand van een voorbeeld rapport. Het complete rapport is te downloaden. 

 
2.1 Inleiding 
In de inleiding wordt beschreven wat de aanleiding is voor het doen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De aanleiding leidt tot een concrete vraagstelling. 

Voorbeeld van een concrete vraagstelling: 

 ‘Zijn we in staat om de EJOF in 2009/2011 naar Nederland te halen?’  

Vervolgens wordt het doel van het onderzoek met de gewenste resultaten helder beschreven. Tot slot 

wordt een korte beschrijving gegeven van het evenement waar het eventuele bid en de organisatie op 

zijn gericht (achtergrondinformatie). 

Voorbeeld van een concrete doelstelling: 

‘Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor bid en organisatie van een EJOF in 2009 of 

2011 in Nederland, zodat het bestuur op basis van dit onderzoek een gedegen besluit kan 

nemen over het uitbrengen van een bid voor een EJOF.’ 

Voorbeeld van de uit de doelstelling voortvloeiende resultaten: 

Om de boven beschreven doelstelling te realiseren, worden in het haalbaarheidsonderzoek de 

volgende aspecten nader onderzocht: 

- Accommodatie-eisen (trainings-, wedstrijd- en overnachtingsaccommodaties);  
- Rol en inbreng gaststad; 
- Draagvlak in de sport, bij de overheid, het bedrijfsleven en de omroepen; 
- Organisatiestructuur van een EJOF; 
- Factoren voor een succesvol bid (in verhouding tot het Europees Olympisch Comité) en 
- Financiering. 

 
2.2 Analyse 
De aspecten die doorslaggevend zijn voor het al dan niet organiseren van het evenement worden 

beschreven en geanalyseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen die de 

evenementeigenaar (internationale federatie) stelt. De aspecten worden afzonderlijk van elkaar be-

schreven. Er worden nog geen dwarsverbanden tussen de verschillende aspecten gelegd.  
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De volgende aspecten dienen in elk geval aan de orde te komen in het rapport:  

1. Accommodaties: 

• Trainings- en wedstrijdaccommodaties (beschrijving van eisen evenementeigenaar en situatie 
in Nederland), 

• Overnachtingaccommodaties voor evenementeigenaar (gasten), deelnemers, media, 
supporters en organisatie (beschrijving van eisen evenementeigenaar en situatie in 
Nederland) 

 
2. Gaststad: 

• Eisen evenementeigenaar 

• Situatie in Nederland 
 

3. Draagvlak: 

Beschrijving van de betrokken interne en externe partijen (overheid, lokale overheid, sportbond(en), 

bedrijfsleven, media). 

4. Organisatie: 

De organisatie van een topsportevenement vraagt om een gestroomlijnde en professionele organi-

satiestructuur, zodat de organisatie van het evenement feilloos kan verlopen. In deze paragraaf wordt 

toegelicht welke organisatiestructuur voor het evenement in Nederland passend is en welke personele 

en juridische consequenties deze structuur met zich mee brengt.  

5. Beslissingsfactoren evenementeigenaar: 

Het uitbrengen van een bid is alleen zinvol als er een reële kans bestaat dat het evenement ook 

daadwerkelijk aan Nederland wordt toegewezen. Slechts dan zijn investeringen in geld en tijd ge-

rechtvaardigd. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of en hoe Nederland zijn kansen voor een 

kandidatuur kan verhogen. 

Deze aspecten worden aangevuld met de aspecten waarop de evenementeigenaar specifieke eisen 

stelt. 

2.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

Per beschreven aspect wordt een samenvatting gegeven van de conclusies die uit de beschrijvingen 

in bovenstaande paragrafen voortkomen. Tevens wordt beschreven wat een mogelijke aanpak van de 

organisatie van het evenement is. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke omstandig-

heden in Nederland en de aspecten die een Nederlandse kandidatuur kansrijk maken. Daarnaast 

wordt een onderscheid gemaakt tussen aspecten die direct gerelateerd zijn aan het evenement en 

aspecten die in het verlengde van het evenement van betekenis kunnen zijn. Vanuit de conclusies 

worden concrete aanbevelingen geformuleerd. 
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2.4 Financiële analyse 
 

Bovenstaande situatieschets moet vertaald worden naar de financiële consequenties die deze aanpak 

met zich mee zal brengen. Hiervoor zal niet alleen gekeken worden naar de te verwachten kosten en 

opbrengsten, maar ook naar mogelijke financieringsbronnen. 

In het hoofdstuk projectbegroting wordt nader ingegaan op het maken van een projectbegroting voor 

evenementen. 

Voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek kan een subsidie worden aangevraagd bij het 

ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).  

2.5 Samenvatting 
 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting weergegeven van de belangrijkste conclusies en 

aanbevelingen (inclusief financiën). De samenvatting kan eventueel voor de inleiding geplaatst 

worden. 

2.6 Bijlagen 
 

Tot slot worden de bijlagen opgenomen die van belang zijn om een verdieping op het rapport te 

kunnen lezen. 
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