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INLEIDING 
In 2010 zijn er richtlijnen opgesteld voor het evalueren van sportevenementen door 

de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). In deze notitie wordt ingegaan op 

de organisatie rondom de toepassing van de richtlijnen en wordt een procedure 

vastgelegd. Het blijkt in de praktijk dat bij een succesvolle evaluatie van een 

sportevenement meer komt kijken dan het eenvoudigweg (laten) toepassen van deze 

richtlijnen. 

In figuur 1 staan de partijen die in veel gevallen bij een evaluatie betrokken zijn, 

namelijk de overheid, de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen, een uitvoerder 

(Hogeschool of anderszins) en – uiteraard – de organisator van het evenement. 

 

 

In ieder geval zal er bij één of meerdere van bovenstaande partijen een behoefte 

moeten leven om meer te weten te komen over de effecten:  

1. Behoefte bij een overheidsinstelling of de organisator, bijvoorbeeld in het kader van 

verantwoording naar subsidiegever en/of gemeenteraad 

2. Ambitie bij Olympisch Vuur (belang van het evenement voor het Olympisch Plan) 

3. Ambitie bij een hogeschool om een specifiek evenement te evalueren (bijv. in het 

kader van een curriculum) 

 

De inbedding binnen de WESP en de richtlijnen bieden bovengenoemde partijen de 

mogelijkheid om op lokaal niveau strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Zo kan een lagere overheid, gemeente of provincie, met een regionale 

kennisinstelling (HBO) afspraken maken om over een langere tijd sportevenementen 

te evalueren. Hierdoor ontstaat bij de kennisinstelling kennisopbouw waarvan lokale 
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overheden en organisatoren kunnen profiteren. Daarnaast bieden deze evaluaties 

HBO-instellingen de mogelijkheid om hun studenten leerzame praktijkervaringen op 

te doen. De WESP en het Olympisch Vuur stimuleren dit soort 

samenwerkingsverbanden die leiden tot kennisopbouw over evenementen. 

Een evaluatie is een proces waarbij meerdere fasen kunnen worden onderscheiden. 

Elke fase kent zijn eigen dynamiek en de bedoeling van deze notitie is om 

opdrachtgevers en andere betrokkenen een handvat te geven en meer duidelijkheid te 

verschaffen over wat er nodig is om tot een goed resultaat te komen. 

We onderscheiden vier hoofdfasen: 

1. De oriëntatiefase  

2. De planningsfase 

3. De uitvoerings- en rapportage fase 

4. Project is afgerond 

De fasering wordt aangegeven door middel van een codering. De statuscodering 

bestaat uit drie cijfers, waarbij de eerste cijfer correspondeert met de hoofdfase, de 

tweede met een subfase en de derde met de publicatiestatus. In de onderstaande 

tabel zijn de faseringen weergegeven. 
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hoofdfase subfase 
Publicatie-
status 

 100 
  

In oriëntatie 

200 
  

In planning 

300 
  

In uitvoering 

 
310 

 
Data verzameling en rapportage 

  
311 Geen publicatie voorlopige resultaten 

  
312 Voorlopige resultaten gepubliceerd 

 
320 

 
Rapportage gereed 

 
330 

 
Onder peer review 

  
331 Geen publicatie vóór afronding 

  
332 Gepubliceerd onder voorbehoud peer review 

400 
  

Afgerond 

  
401 Afgerond niet gepubliceerd 

  
402 Afgerond en gepubliceerd 

 

 

Naast de 4 hoofdfasen, kent alleen de hoofdfase ‘in uitvoering’ subfasen. 

De status van een evaluatie, dat wil zeggen, de fase waarin een (mogelijke) evaluatie 

zich bevindt, wordt bijgehouden door het secretariaat 1 

We gaan nu kort in op elke fase. Aan het eind van deze notitie is een tijdschema 

bijgevoegd.  

FASE 1: DE ORIËNTATIEFASE 

Status: ‘In oriëntatie (100)’  

In de oriëntatiefase wordt onderzocht of het financieel en organisatorisch haalbaar is 

om één of meer evaluaties uit te voeren. Het eindresultaat van deze fase is in principe 

een goedgekeurd onderzoeksvoorstel met begroting, ofwel een opdracht tot evaluatie 

volgens de WESP richtlijnen.  

Bij deze fase zijn per definitie de opdrachtgever en een opdrachtnemer betrokken. 

Opdrachtgever is vaak een overheidsorganisatie of een organisator.  

Als een opdrachtgever een evaluatie volgens de WESP richtlijnen wil laten uitvoeren, 

kan hij de volgende paden bewandelen: 

1. Hij kan rechtstreeks een opdrachtnemer benaderen met het verzoek om een 

offerte op te stellen voor een evaluatie volgens de WESP richtlijnen.  

                                         
1  Per 1/8/2011: is dit Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Willem de Boer, willem.deboer@han.nl.  

mailto:willem.deboer@han.nl
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2. Hij kan aan het Olympisch Vuur of aan het secretariaat van de WESP vragen om een 

lijst met mogelijke opdrachtnemers. 

 

Zoals in de inleiding aangegeven biedt het meerwaarde om de evaluatie in te 

passen in strategische samenwerkingsrelaties tussen overheden en 

kennisinstellingen. 

In alle gevallen zal dit (moeten) leiden tot een offerte met begroting waarbij is 

aangegeven: 

1. dat de evaluatie zal plaatsvinden conform de meest recente WESP richtlijnen 

2. dat de evaluatie de goedkeuring en medewerking heeft van de organisator 

van het evenement en dat deze de onderzoekers toegang geeft tot de 

noodzakelijke organisatorische gegevens, zoals (indien van toepassing) de 

bezoekersaantallen, inclusief controlegegevens (bijv. vanuit ticketing), en 

realisatie van de inkomsten en uitgaven  van de organisator. Ook dient de 

medewerking van de organisator met betrekking tot de datacollectie 

(veldwerk) geregeld te zijn.  

3. dat er een peer review zal plaatsvinden door één van de leden van de WESP, 

vastgesteld door het secretariaat van de WESP 

4. dat het rapport en de kerncijfers openbaar zijn en gepubliceerd worden via 

(o.a.) de website van de WESP; 

5. dat de onderliggende databestanden beschikbaar zijn voor reviewers en 

andere onderzoekers die aangesloten zijn bij de WESP; 

Indien dit onderzoeksvoorstel wordt geaccepteerd komt het project officieel in de 

planningsfase. 

FASE 2: DE PLANNINGSFASE 

Status: ‘In planning (200)’  

Na goedkeuring wordt het evenement door de opdrachtnemer aangemeld bij het 

secretariaat als zijnde ‘in planning’. Het secretariaat voegt de geplande evaluatie 

met deze fase-aanduiding toe aan de openbare lijst met evaluaties van de WESP. 

In deze fase wordt de evaluatie van het evenement voorbereid. Dit gaat aan de 

hand van beschikbare draaiboeken en logbestanden, waarvan voorbeelden ter 

beschikking worden gesteld door de WESP.  

Tevens wordt door de opdrachtnemer een peer reviewer gezocht en doorgegeven 

aan het secretariaat.  
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FASE 3: DE UITVOERING EN RAPPORTAGE FASE 

Status: ‘In uitvoering: dataverzameling en rapportage (310)’  

Na de startdatum van het evenement komt het evenement automatisch in de ‘in 

uitvoeringsfase’. De status wordt na melding aangepast door het secretariaat. De 

status is nu ‘In uitvoering: dataverzameling en rapportage (310)’. 

De opdrachtnemer en de opdrachtgever kunnen afspreken om kort na het 

evenement met voorlopige resultaten naar buiten te komen (312). Deze resultaten 

worden in alle communicatie als voorlopig aangeduid. Daar deze gegevens een 

eigen leven zullen gaan leiden, is het af te raden dit met resultaten te doen die 

nog sterk kunnen fluctueren. In de praktijk zijn resultaten als gemiddeld cijfer en 

bezoekersaantal redelijk ‘veilig’, maar de economische impact niet. 

De periode voor afronding van de dataverzameling en gereedkoming van het 

eindrapport is bij voorkeur korter dan 2 maanden.  

Status: ‘In uitvoering: dataverzameling en rapportage (320)’ 

Als de rapportage is afgerond wordt de status: in uitvoering, rapportage afgerond 

(320). Als de rapportage is goedgekeurd door de opdrachtgever kan de volgende 

fase ingaan. 

Fase ‘In uitvoering: rapport afgerond, onder peer review’ (330)  

Na goedkeuring van de opdrachtgever is het onderzoek gereed voor de fase 

‘onder peer review’. De opdrachtnemer draagt de logboekbestanden en 

onderliggende berekeningen over aan de peer reviewer en meldt het secretariaat 

van de WESP dat de evaluatie onder peer review is.  

In principe is het rapport gereed voor publicatie, onder voorbehoud van de peer 

review. Of het rapport op dit moment gepubliceerd wordt, of dat daarmee gewacht 

wordt tot na de peer review is aan de opdrachtgever.  

Als er voor gekozen wordt om nog niet te publiceren dan is de status ‘In 

uitvoering, rapport afgerond en onder peer review (niet gepubliceerd) (331)’. Als 

het rapport wordt gepubliceerd dan is de status: ‘In uitvoering, rapport afgerond 

en gepubliceerd onder voorbehoud van peer review (332)’.  
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FASE 4 ‘AFGEROND’  

Na afronding van de peer review, krijgt het rapport de status ‘afgerond’. Als het 

rapport (nog) niet gepubliceerd krijgt het de status: ‘afgerond (niet gepubliceerd) 

(401). Is het rapport gepubliceerd, dan krijgt het de status ‘afgerond en 

gepubliceerd (402)’. De opdrachtnemer meldt dit aan het secretariaat en draagt 

het rapport en verslag van de peer reviewer over aan het secretariaat en vult het 

WESP feedback formulier (zie richtlijnen) in. Deze publiceert het op de website van 

de WESP. 

 

‘



 

 

 

Notitie V4 (maart 2012) 

  wanneer? betrokkenen statusaanduiding 

Fase 1: Onderzoeksfase (Financiering en 

taakverdeling)    In oriëntatie 

Afspraken over  

a) Onderzoeksvoorstel 

opdrachtnemer/opdrachtgever/budget 

b) openbaarheid resultaten 

c) toegang tot financiele gegevens en ticketing (bij ec. 

Impact) ca 6 maanden voor evenement 

Organisator en/of sportbond 

Overheid (gemeente) 

Opdrachtnemer (Hogeschool)   

       

Fase 2: De planningsfase (Aanmelding en 

voorbereiding)    In planning 

a) Aanmelden evaluatie bij secr WESP 

b) Toevoeging evaluatie aan lopende evaluaties 

c) Vaststellen peer reviewer 

d) Invullen logboek peer review ca 3 maanden voor evenement 

Opdrachtnemer (Hogeschool) 

Secr. WESP   

       

Fase 3: Uitvoering en rapportage       

a) Rapportage 

Voorlopige resultaten: ca. 14 dagen. 

Concept eindrapport: binnen 2 

maanden na afloop Opdrachtnemer (Hogeschool) In  uitvoering 

b) Peer review Binnen 2,5 maand na afloop Peer reviewer evaluatie in peer review 
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c) Publicatie rapport binnen 2 maanden na afloop Opdrachtgever (overheid/organisator) evaluatie afgerond 

d) Invullen WESP terugkoppeling binnen 2 maanden na afloop Opdrachtnemer (Hogeschool)  

e) Publicatie op de website binnen 2 maanden na afloop Secretariaat WESP   

 


