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Inleiding

Evenementen zijn één van de snelst groeiende vormen van collectieve ontspanning. Publieksevenementen in het bijzonder 
versterken het samenhorigheidsgevoel in een gemeente, zorgen voor een toevloed van extra bezoekers en dragen bij aan 
de uitstraling van die gemeente. 

Steeds meer lokale besturen zijn overtuigd van de positieve impact die evenementen op hun stad of gemeente en haar 
inwoners hebben. Er is een duidelijke trend merkbaar bij gemeenten naar meer financiële en/of logistieke ondersteuning, 
tot het zelf organiseren van evenementen toe. Gezien de krimpende budgetten, hebben gemeenten er alle baat bij om 
hun beperkte middelen in te zetten op die evenementen die de grootste lokale impact, de hoogste Return On Investment 
(ROI) genereren. 

“Inzicht in de Return On Investment helpt alle spelers in de evenementensector om 

een evenwichtige portfolio samen te stellen en met kennis van zake rond de tafel 

te zitten.” 

De Investmentzijde van het verhaal gaat over de kosten die de gemeente moet maken om het evenement te (laten) 
organiseren. De Returnkant gaat over de opbrengsten voor de gemeente en haar inwoners. De verhouding van beide is de 
lokale impact. In dit geval de economische lokale impact. Daarnaast heeft elk publieksevenement ook een maatschappelijke 
impact. Deze publicatie gaat verder in op de economische Return On Investment (ROI) van een publieksevenement. 
Daarnaast hebben de onderzoekers van het expertisecentrum Publieke Impact ook een maatschappelijk ROI-model 
ontwikkeld. Het grote voordeel is dat de tools die uit beide modellen ontwikkeld werden, complementair zijn en zelfs 
een goede indicator voor elkaar zijn. Daarmee hebben gebruikers van de ROI-tools een globaal en totaal beeld van de 
publieke of lokale impact van hun evenement. 

Deze publicatie beschrijft uitvoerig hoe het economische ROI-model is opgebouwd en hoe de gebruiker met de tool aan 
de slag kan. De tool zelf is gebruiksvriendelijk, praktisch en levert objectieve en meetbare criteria op. Het reikt denkkaders 
aan en biedt inzicht in de kosten en de baten van een evenement. En bovenal biedt het een gefundeerde ondersteuning 
voor financiële en beleidsmatige  beslissingen over publieke evenementen. Inzicht in de Return on Investment helpt alle 
spelers in de evenementensector om een evenwichtige portfolio samen te stellen en met kennis van zake rond de tafel te 
zitten met andere stakeholders.
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1. Situering en probleemstelling

Karel de Grote Hogeschool (KdG) heeft onder meer als taak 
om maatschappelijke dienstverlening en onderzoek aan te 
bieden. In dat kader ontwikkelden de onderzoekers van 
het expertisecentrum Publieke Impact een methodologie 
om de Return On Investment van publieksevenementen 
voor gemeenten, en dus ook steden, op een relatief snelle 
en eenvoudige wijze te kunnen berekenen. 

Het ROI-instrument berekent de lokale impact 
van een evenement. De impact voor de 
gemeente waarin het wordt georganiseerd, 
dus. Dat maakt het een handig en nuttig 
instrument voor gemeenten die een evenement 
(laten) organiseren. Maar ook voor ‘externe’ 
evenementenorganisatoren is het een nuttige 
tool om het lokale economische belang aan te 
tonen voor de gemeente die hun evenement 
moet vergunnen en liefst ook nog faciliteert. 

1.1 Wat?

Op basis van de ROI-methodologie ontwikkelden de 
onderzoekers modellen waarmee de evenementensector 
zowel de maatschappelijke als de economische lokale 
impact van publieksevenementen kan meten en zelfs op 
voorhand kan voorspellen (figuur 1). Voor de berekening 
van de lokale maatschappelijke impact verwijzen we 
graag naar de publicatie “ROI voor Publieksevenementen: 
voorspellen en meten van de lokale maatschappelijke 
impact van publieksevenementen.” (2015), de eerste 
publicatie van de onderzoeken naar de ROI voor 
Publieksevenementen.

De publicatie in dit verslag gaat verder in op de lokale 
economische impact van een evenement en hoe die 
vooraf (ex ante) ingeschat en achteraf (ex post) 
gemeten kan worden. De berekening van de lokale 
economische impact houdt uitsluitend rekening met 
de financiële opbrengsten voor de gemeente waarin 
het publieksevenement wordt georganiseerd en de 
financiële kosten voor de gemeente om het evenement 
te organiseren, te faciliteren of slechts te vergunnen.

Figuur 1. ROI-productportfolio
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1.2 Waarom?

Een publieksevenement wordt georganiseerd op het 
openbare domein en is toegankelijk voor het brede 
publiek. Vaak kost het de gemeente handenvol geld. In 
het kader van zuinigere overheden en een toenemende 
financiële druk, zijn gemeenten steeds meer genoodzaakt 
verantwoording af te leggen voor hun uitgaven. 
De tijd dat gemeenten belangrijke beslissingen over 
evenementen kunnen nemen op gevoelsmatige basis is al 
langer voorbij. Hierdoor rees de vraag naar kwaliteitsvolle 
meetinstrumenten om de lokale impact van evenementen 
te kunnen berekenen.

Het gebruik van de ROI-tool ondersteunt niet enkel 
gemeenten maar ook andere organisatoren van 
publieksevenementen in de verdere professiona-
lisering en rendementsverhoging van hun 
evenementenportfolio. De tool zet ook strategische 
beslissingen kracht bij. Achteraf is de tool een nuttig 
evaluatie-instrument dat inzicht geeft in de lokale kosten 
en baten van een evenement. 

De lessen die uit de lokale impactanalyses 
getrokken worden, kunnen vervolgens ingezet 
worden in het strategisch beleid van de gemeen-
te. De ROI-tool is eenvoudig te implementeren 
en laat toe om de toestroom van aanvragen 
voor publieksevenementen effectiever te 
screenen. Dat maakt benchmarking met andere 
evenementen mogelijk en daardoor ook een 
optimalisering van het evenementenbeleid. 

1.3 Wie?

Sinds september 2014 verrichten de onderzoekers 
wetenschappelijk onderzoek naar de lokale impact 
van publieksevenementen. Op basis van de 
onderzoeksresultaten ontwikkelen de onderzoekers 
standaardinstrumenten en richtlijnen voor de evene-
mentensector. De instrumenten worden eerst afgetoetst 
met en getest door een resonansgroep, voor ze 
beschikbaar worden gesteld aan het bredere publiek. De 
testcases worden verder uitgebreid toegelicht. 

De onderzoeken naar de ROI voor Publieksevenementen 
vormen een onderdeel van het expertisecentrum Publieke 
Impact dat haar expertise inzet om de professionalisering 
van de brede evenementensector (figuur 2) te onder-
steunen. Het expertisecentrum biedt antwoord op 
SMART-vragen zoals:

• Hoe bepaal je de Strategie en (beleids)doelen van je 
organisatie en maak je die meetbaar?

• Hoe vertaal je strategische doelen naar operationele 
Marketing- en communicatieplannen? 

• Hoe pak je Assessment aan en bepaal je de ROI 
zodat je team tijdig kan bijsturen? 

• Hoe kan je continu verbeteren en Transformeren 
naar een succesvolle en marktintelligente organisatie?

Figuur 2. Doelgroep

EVENEMENTENSECTOR

gemeenten toeleveranciers

evenementen-
bureaus

subsidieverstrekkers 
& sponsors

hulpverleners & 
veiligheidsverstrekkers
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Door continu en consequent te blijven leren, verbeteren 
en vernieuwen, kunnen de verschillende spelers in de 
evenementensector een grotere meerwaarde genereren 
en zich wendbaarder opstellen. Het expertisecentrum zal 
als een krachtig datagedreven leer- en verbeterplatform 
de organisaties uit de sector begeleiden in hun transitie 
naar (markt)intelligente organisaties, gericht op kwaliteits- 
en resultaatsverbetering.

Het expertisecentrum wil dit bereiken door in te zetten 
op de circulaire expertises, die ook de kern vormen van 
haast alle managementprocessen (figuur 3): Strategie 
en planning (plan), Marketing en communicatie (do), 
Assessment en ROI (check) en Transitie en innovatie (act). 

Dit bereikt het expertisecentrum door middel van: 

• onderzoek, als antwoord op specifieke 
vraaggestuurde problemen

• ontwikkeling van standaardinstrumenten en 
richtlijnen

• opleidingen, presentaties, trainingen, workshops, 
expert en master classes, consultancy 

• dienstverlening om het transitieproces naar 
succesvolle en intelligente organisaties te begeleiden

        

Vergadering met resonansgroep

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

Figuur 3. PDCA-cirkel
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2. Onderzoeksproject

2.1 Onderzoeksdoelstelling

Het is essentieel voor gemeenten en alle stakeholders van 
publieksevenementen, om de lokale kosten en baten te 
kennen van een bepaald evenement. Maar: hoe bereken 
je de lokale impact van een publieksevenement?

De vragen vanuit het werkveld werden vertaald 
naar een concrete onderzoeksdoelstelling: de 
ontwikkeling van een generiek economisch 
ROI-model dat op een wetenschappelijk 
verantwoorde en gebruiksvriendelijke manier 
toelaat om de lokale economische impact van 
publieksevenementen in monetaire waarde te 
meten, om zo de opzet van een evenwichtige 
gemeentelijke evenementenportfolio mogelijk 
te maken.

2.2 Onderzoeksmethode

Het onderzoeksproces bestond uit vijf onderzoeksfasen:

• fase 1: literatuur- en veldwerkstudie

• fase 2: best practices analyse

• fase 3: ontwikkeling economisch ROI-model

• fase 4: implementatie, ex post evaluatie en validatie

• fase 5: transfer van de onderzoeksresultaten 

Nood aan praktische meetinstrumenten
Hoewel er eerder al wetenschappelijk economisch 
impactonderzoek verricht werd, bleef de praktijk, de 
implementatie van de theoretische onderzoeksresultaten 
in het gemeentelijke evenementenbeleid, achter. De 
modellen waren te complex en gebruiksonvriendelijk. Een 
gebrek aan ervaring, durf en vooral een gebrek aan kennis 
weerhielden gemeenten om zelf met de toepassingen 
aan de slag te gaan. Aanhoudende besparingen maakten 
bovendien dat ze ook minder geneigd waren om dure, 
tijdsrovende en omslachtige economische impactanalyses 
te (laten) verrichten. 

Bestaande tools weinig onderbouwd
Als vragende partij, hebben sommige grotere spelers 
uit de evenementensector zelf methoden ontwikkeld 
om de monetaire impact van hun events te kennen. 
Elk voor zichzelf en telkens op een andere organisch 
gegroeide manier, ontwikkelden ze daartoe tools en ad-
hocmethodieken. Maar deze instrumenten blijken vaak 
omstreden en weinig wetenschappelijk onderbouwd. 
Dat maakt de resultaten ervan moeilijk met elkaar te 
vergelijken. Toch worden ze hier en daar gebruikt omwille 
van de eenvoud, maar vooral bij gebrek aan beter. 

Literatuur- en veldwerkstudie
Uit de bestaande wetenschappelijke economische 
impactanalyses en de door het werkveld zelf ontwikkelde 
ad-hocmethodieken, werden volgende inzichten duidelijk: 

• relatief weinig onderzoek
• beperkte tot geen implementatie 
• geen eensgezindheid 
• geen uniformiteit 
• weinig transparantie
• meestal enkel focus op opbrengsten en niet/
   nauwelijks op kosten 
• geen onderscheid in opbrengsten voor land/regio of 
   gemeente
• geen onderscheid in opbrengsten voor gemeente of   
   lokale handel

Illustratie literatuur- en veldwerkstudie
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2.3 Methodologie

Om de vooropgezette onderzoeksdoelstellingen te 
bewaken, hanteerden de onderzoekers een aantal strikte 
criteria bij de ontwikkeling van de ROI-methodologie. 
De criteria werden samengevat in een aantal centrale 
speerpunten, die nauwgezet en tijdens elke onderzoeks-
fase werden bewaakt. 

Een succesvolle methodologie:

• kan op elk type evenement en in elk type 
   gemeente toegepast worden;

• is snel en eenvoudig implementeerbaar, aan een 
   lage kost;

• kan zowel door lokale overheden als door ‘externe’ 
   evenementenorganisatoren gebruikt worden;

• maakt benchmarking mogelijk.

Elk van deze speerpunten werd nauwgezet bewaakt 
tijdens het integrale onderzoeksproces. 

ROI-model als denkkader
Het ROI-model biedt denkkaders om de huidige, 
vaak willekeurige, subjectieve en/of politiek gekleurde 
beslissingsprocessen inzake de vergunning, ondersteuning 
of organisatie van publieksevenementen:

• objectiever en transparanter te maken voor de 
evenementenorganisatoren; 

• minder vrijblijvend te maken, want gebaseerd op 
heldere criteria en in lijn met het overkoepelende 
beleid. 

ROI-model als portfoliostrategie
Het ROI-model reikt een structuur aan om op een 
strategische manier proactief na te denken over 
het  lokaal evenementenbeleid en om ad-hocproject-
management geleidelijk te laten evolueren naar een 
integraal portfoliomanagement. Daarmee kunnen 
beleidsmakers hun keuzes rationaliseren en afwijkingen 
motiveren. 
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3. Het economisch ROI-model 

Op basis van een best practices analyse, werd de 
onderzoeksdoelstelling scherpgesteld en concreet 
gemaakt. Het economisch ROI-model en het daaruit 
ontwikkelde meetinstrument moet:

• een duidelijke focus hebben op de lokale 
economische impact van het evenement en dus 
op de gemeente en haar inwoners, ongeacht wie 
het event organiseert: de gemeente of een externe 
partner;

• een duidelijke en uitsluitende focus hebben op de 
directe (tastbare) en louter economische impact, 
zonder rekening te houden met factoren die de 
maatschappelijke impact bepalen. De directe impact 
verwijst naar de kortetermijnimpact1 van het 
evenement op de gemeente; 

• een duidelijke focus hebben op de opbrengsten die 
door en naar aanleiding van het evenement worden 
gegenereerd. Hierbij zal vooral gescreend worden 
op enkel die uitgaven van bezoekers die zonder dit 
evenement niet besteed zouden worden; 

• een duidelijke focus hebben op de opbrengsten én 
de kosten die het evenement met zich meebrengt 
voor de gemeente waarin het georganiseerd wordt, 
om de lokale directe economische impact te 
berekenen.

Op basis van de onderzoeksdoelstellingen 
ontwikkelden de onderzoekers een economisch 
ROI-model, dat vertrekt vanuit de monetaire 
kringloop van publieksevementen (figuur 
4). Dat model resulteerde in een concreet 
onderzoeksinstrument: de ROI Calculator.

3.1 Monetaire kringloop

Opbrengsten versus kosten
Om de economische impact van een publieksevenement 
voor een gemeente in kaart te brengen, moet er een 
onderscheid gemaakt worden tussen de opbrengsten 
en de kosten die het evenement genereert voor de 
organisator enerzijds en voor de gemeente anderzijds. Is 
de gemeente zelf de organisator van het evenement, dan 
worden doorgaans meer kosten opgenomen in de analyse. 
Is de gemeente louter vergunner of facilitator, dan worden 
enkel die kosten opgenomen die de gemeente heeft 

besteed om het evenement te ondersteunen of enkel te 
vergunnen. De onderlijnde posten (figuur 4) worden enkel 
in de analyse gebracht als de gemeente zelf organisator is 
van het evenement. 

De drie B’s
De monetaire kringloop onderscheidt drie belangrijke 
groepen die elk aparte monetaire stromen genereren 
naar aanleiding van het publieksevenement. Deze groepen 
worden ook de 3 B’s uit de citymarketing genoemd: 
de Bezoekers, de Bedrijven en de Bewoners. In deze 
analyse worden de bewoners door de gemeente of het 
Beleid vertegenwoordigd. 

Verder wordt er nog een extra ‘B’-doelgroep 
onderscheiden: de Buren. Die doelgroep verwijst naar alle 
bewoners, bedrijven, organisaties en instanties die niet 
tot de gemeente behoren waarin het evenement wordt 
georganiseerd. 

Uitgaande versus inkomende geldstromen
De kringloop (figuur 4) houdt rekening met twee soorten 
monetaire stromen, op de figuur aangeduid in twee 
verschillende kleuren. De rode pijlen verwijzen naar de 
uitgaande lokale geldstromen (kosten); de blauwe 
pijlen verwijzen naar de inkomende lokale geldstromen 
(opbrengsten) voor de gemeente. De andere stromen, 
met grijze pijlen aangeduid, resulteren ook uit het 
evenement, maar gaan over niet-lokale opbrengsten ten 
voordele van de bewoners, bedrijven of overheden buiten 
de gemeente. 

Directe versus indirecte monetaire stromen
Tenslotte wordt ook een onderscheid gemaakt tussen 
directe en indirecte monetaire stromen. Hoewel de 
meeste voor dit onderzoek relevante monetaire stromen 
direct ten voordele of ten laste van de bewoners (en 
dus de gemeente of het beleid) vallen, worden ook een 
aantal indirecte stromen opgenomen. Het gaat dan 
om de indirecte monetaire stromen die gegenereerd 
worden door de bezoekers (en/of de deelnemers) van het 
evenement en die via de bedrijven op een indirecte manier 
invloed hebben op de centrale doelgroep (de bewoners). 
Omgekeerd zullen de bedrijven ook indirecte kosten voor 
de bewoners en dus het beleid met zich meebrengen, 
wanneer zij speciaal voor het beoogde evenement 
investeringen doen. De termen directe en indirecte 
stromen verwijzen hier specifiek naar de relatie die 
deze stromen hebben met de bewoners (de gemeente) 
en verwijzen dus niet naar de theoretische economische 
betekenis hiervan. 

1  Een langetermijnimpact is niet snel, eenvoudig en aan lage kosten implementeerbaar 
in het werkveld, wat de gebruiksvriendelijkheid van het model in het gedrang brengt.
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3.2 Economische impact en ROI 

Uit de literatuur- en veldwerkstudie blijkt dat een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen de 
theoretische termen ‘economische impact’ en ‘ROI’. Heel 
wat economische impactstudies gebruiken beide termen 
op een inconsequente manier, waardoor de resultaten niet 
vergelijkbaar zijn, en de methoden onduidelijk. 

De formule van de economische impact 
berekent de monetaire meerwaarde: de 
opbrengsten min de kosten. 

Bij de formule van de ROI worden de 
opbrengsten gedeeld door de kosten. Dit 
resultaat leert hoeveel euro je terugkrijgt voor 
elke euro die je geïnvesteerd hebt. 

 

Figuur 4. Monetaire kringloop van publieksevenementen
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Er bestaan verschillende ROI-formules in het veld. Zo 
wordt ook vaak verwezen naar de verhouding tussen 
de nettowinst (opbrengsten – kosten) en de kosten. Dit 
resultaat wordt dan uitgedrukt als een percentage. Welke 
definitie er ook gebruikt wordt, de ROI geeft net als de 
economische impactformule inzicht in de opbrengsten 
in relatie tot de kosten. Omwille van de beoogde 
complementariteit van het economisch ROI-model met 
het eerder ontwikkelde maatschappelijk ROI-model, zal 
ook voor deze economische berekening gewerkt worden 
met volgende ROI-formule:

Streven naar ROI-score van minstens één
De maatschappelijke analyse resulteert in een ROI-
score die afgeleid wordt van opbrengsten en kosten, 
uitgedrukt in numerieke scores. Een score hoger dan 
één betekent dat de lokale maatschappelijke opbrengsten 
hoger zijn dan de lokale maatschappelijke kosten. Omdat 
lokale overheden vooralsnog geen commercieel gewin 
nastreven, is het bij de economische impactberekening 
eveneens aanbevolen om te streven naar een ROI-score 
van minstens één, waarbij de lokale economische kosten 
dus minstens gedekt worden door de lokale economische 
opbrengsten. 

De formule: opbrengsten
De formule voor de berekening van de ROI bestaat uit 
opbrengsten enerzijds en kosten anderzijds. De gangbare 
formule voor de berekening van de opbrengsten van een 
evenement is het aantal bezoekers vermenigvuldigd met 
de gemiddelde besteding van elke bezoeker. Hoewel de 

meeste economische impactstudies hier geen rekening 
mee houden, dienen naast de opbrengsten gegenereerd 
door bezoekers, ook de opbrengsten van de deelnemers 
en die van de organisator(en) en handelaars mee in 
rekening gebracht te worden. 

Bezoekerstellingen
In tegenstelling tot het tellen van het aantal deelnemers, 
organisatoren en handelaars, zijn bezoekerstellingen 
geen sinecure. Vooral voor evenementen die gratis en 
via verschillende wegen toegankelijk zijn, is het lastig om 
bezoekersstromen in kaart te brengen. Er zijn middelen om 
bezoekersaantallen te schatten of de publieksdichtheid 
te bepalen, maar om echt te zien hoe bezoekers zich 
bewegen en waar ze in welke aantallen aanwezig zijn, is 
vaak niet duidelijk. In een vervolgonderzoek werden de 
verschillende methodes om het aantal bezoekers van 
(ook gratis en open toegankelijke) publieksevenementen 
te tellen nader bestudeerd. Dit onderzoek resulteerde 
eveneens in standaardinstrumenten en richtlijnen voor 
het inzetten van de meest aangewezen telmethode(s) per 
type publieksevenement. De online teltool werd speciaal 
voor de evenementensector ontwikkeld en staat net als de 
andere online ROI-tools gratis ter beschikking op de ROI 
Toolkit van het expertisecentrum. Meer informatie over de 
bestaande telmethodes, hun voordelen en beperkingen, 
kan ook geraadpleegd worden in de derde publicatie (2018) 
van het expertisecentrum naar de verschillende methodes 
om het aantal bezoekers voor publieksevenementen te 
kunnen tellen.

opbrengsten

kosten

aantal besteders*gemiddelde besteding opbrengsten
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Figuur 5. Onderzoeksresultaten lokale impactanalyse Tomorrowland 2017
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evaluatiemodel
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ROI Analyse

ROI = 4,05

strategisch 
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ex ante
ROI Scan

2 De generieke criteria voor kostenimpactanalyse vormen de belangrijkste kosten die lokale overheden dragen wanneer ze publieksevenementen 
vergunnen, faciliteren of zelf organiseren. De veiligheidskosten bestaan uit de kosten die aan politie en brandweer besteed worden. Uit het voorgaand 
onderzoek blijkt dat de politiekosten gemiddeld 24% uitmaken van de totale kost voor een evenement. De brandweerkosten zijn goed voor gemiddeld 
4% en de gemeentelijke kosten (administratie, communicatie, stadsreiniging en logistiek) nemen gemiddeld 21% in van het totale kostenplaatje. De 
productiekosten voor de gemeente hebben een gemiddeld aandeel van 51%.

De formule: kosten
Naast de opbrengsten moeten ook de kosten opgenomen 
worden. In het maatschappelijk ROI-onderzoek werd 
hier al uitvoerig onderzoek naar gedaan. Op basis van 
een uitgebreide veldwerkstudie werden toen volgende 
generieke criteria voor kostenimpactanalyse2 

geselecteerd en werd volgende formule ontwikkeld:  

Deze formule wordt ook gebruikt om de kosten te 
berekenen in het economisch ROI-model.

ROI-scores: testcase
De economische analyse resulteert in een ROI-score 
die afgeleid wordt van opbrengsten en kosten uitgedrukt 

in monetaire eenheden (euro’s) die niet direct met de 
maatschappelijke opbrengsten en kosten vergeleken 
kunnen worden omdat ze anders worden opgebouwd. De 
uiteindelijke ROI-scores zijn wel vergelijkbaar. Hieronder 
zijn de onderzoeksresultaten weergegeven (figuur 5) van 
de maatschappelijke en economische impactanalyse, 
zowel die van de ex post als de ex ante analyse, voor de 
testcase Tomorrowland (2017). 

De economische ROI-score leert dat elke euro die dit 
evenement de gemeente Boom heeft gekost, Boom ook 
23,94 euro opbrengt. De maatschappelijke opbrengsten 
overtreffen eveneens ruimschoots de maatschappelijke 
kosten. Verder is het ook opvallend dat de ex ante 
inschatting van de maatschappelijke impact (4,05) 
voorspellend is voor de ex post maatschappelijke 
evaluatie (3,81), zoals ook de ex ante inschatting van 
de economische impact (26,99), hoewel ook lichtjes 
overschat, sterk aanleunt bij de ex post economische 
evaluatie (23,94). 

(gratis) veiligheidskosten 
+ 

(gratis) gemeentelijke kosten 
+ 

productiekosten

kosten
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3.3 Economische ROI Calculator 

De vertaling van het economisch ROI-model naar een 
praktisch instrument voor de evenementensector 
resulteerde in de ontwikkeling van de economische 
ROI Calculator (figuur 6 t.e.m. 11). Om de economische 
impact en de ROI te kunnen berekenen, moet de gebruiker 
zelf data-input aanleveren. Hoe nauwkeuriger de data 
worden ingegeven, hoe preciezer het eindresultaat. Om 
die nauwkeurigheid te kunnen garanderen, voorziet de 
calculator bij elk in te vullen veld voldoende uitleg, die 
wordt weergegeven door op het ?-teken te klikken. De 
verschillende velden zijn zo veel mogelijk afgebakend en 
zo ondubbelzinnig mogelijk geformuleerd. 

De economische ROI Calculator kan zowel vóór (ex 
ante) als na (ex post) het evenement gebruikt worden. 
In een ex post fase kunnen de data preciezer ingegeven 
worden, wat tot een nauwkeuriger resultaat leidt. Hoe 
nauwkeuriger het gewenste resultaat, hoe meer tijd de 
gebruiker zal moeten besteden aan de dataverzameling, 
waaronder ook bezoekerstellingen. In een ex ante fase 
zal de gebruiker deze data schatten. Dit is weliswaar 
minder nauwkeurig, maar wel eenvoudiger en sneller toe 
te passen, bijvoorbeeld door de data van een vorige editie 
als referentie te nemen. Als het evenement voor het eerst 
georganiseerd wordt, kan de gebruiker eventueel een 
beroep doen op de ex post data van een vergelijkbaar 
evenement. 

Opbrengsten in drie stappen
Om de lokale opbrengsten van het evenement in kaart te 
brengen, moet de gebruiker de eerste drie stappen van 
de ROI Calculator invullen. De eerste twee stappen maken 
een onderscheid tussen de bestedingen van de bezoekers 
en de deelnemers. Bij sommige publieksevenementen, 
waaronder sportevenementen, is dit onderscheid relevant. 
Bij andere publieksevenementen, festivals bijvoorbeeld, 
niet. In dat geval mogen gebruikers de tweede stap 
overslaan. 

• Stap 1: lokale bestedingen bezoekers
Om de lokale bestedingen van de bezoekers te 
kennen (figuur 7), wordt het bezoekersaantal per dag 
vermenigvuldigd met het aantal evenementendagen en 
de gemiddelde lokale bestedingen van deze bezoekers. 
De gemiddelde lokale bestedingen houden rekening 
met de lokale opbrengsten uit entreegeld, drank en eten, 
overnachtingen, transport, parking en overige aankopen. 

Belangrijk hierbij is om enkel de opbrengsten in 
te vullen voor de gemeente waarin het evenement 
wordt georganiseerd. Zo dienen enkel de inkomsten uit 
entreegeld voor de gemeente mee opgenomen te worden 
in de berekening. Als de entree-inkomsten niet naar de 
gemeente gaan, dan zijn ze in deze berekening gelijk 
aan nul. Dat geldt ook voor de andere categorieën. De 
opbrengsten van een restaurantbezoek, overnachting, 
parking of winkel in een andere gemeente vormen geen 
directe monetaire meerwaarde voor de gemeente waarin 
het publieksevenement georganiseerd wordt. Ook 
inkomsten uit niet-lokale transportmiddelen, zoals De 
Lijn of de NMBS, worden niet mee opgenomen in de ROI 
Calculator. 

• Stap 2: lokale bestedingen deelnemers
De tweede stap (figuur 8) wordt enkel ingevuld als een 
onderscheid tussen bezoekers en deelnemers relevant is. 
Hoewel beide stappen gelijkaardig zijn opgebouwd, moet 
de gebruiker bepaalde opbrengsten anders ingeven voor 
deelnemers dan voor bezoekers. Bij een sportevenement 
bijvoorbeeld, kan het zijn dat bezoekers een ander 
entreebedrag moeten betalen dan deelnemers, of kan dat 
voor de bezoekers ook gratis zijn. Zijn formule voor de 
lokale bestedingen van de deelnemers brengt eveneens 
het aantal deelnemers per dag, het aantal deelnamedagen 
en het gemiddeld aantal bestedingen van deelnemers in 
rekening. Ook hier wordt enkel rekening gehouden met de 
lokale - voor de gemeente relevante - opbrengsten uit 
deelnamegeld, drank en eten, overnachtingen, transport, 
parking en overige aankopen.



15

Figuur 6. ?-tekens bij de economische ROI Calculator 

Figuur 6
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Figuur 7. Stap 1: bestedingen bezoekers (vb. Antwerp 10 Miles 2017)
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Figuur 8. Stap 2: bestedingen deelnemers (vb. Antwerp 10 Miles 2017)
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 • Stap 3: lokale bestedingen organisator(en) en 
handelaars
In stap 3 worden de lokale bestedingen ingegeven (figuur 
9). Indien het evenement wordt georganiseerd door een 
(of meerdere) externe organisator(en) kan het zijn dat 
deze een extra evenemententaks moet betalen, zoals bij 
Tomorrowland het geval is. Soms betalen organisatoren 
een bedrag voor het gebruik van het openbare domein 
en standhouders voor de huur van een kraam. Daarnaast 
kan een gemeente extra inkomsten verwerven uit 
sponsoring. Ook als deze sponsoring gebeurt onder de 
vorm van een niet-geldelijke bijdrage, moet de monetaire 
waarde ervan in rekening gebracht worden. 

Een evenement genereert vaak ook extra tijdelijke lokale 
werkgelegenheid en inkomsten voor de inwoners. Meer 
concreet wordt in deze stap het extra inkomen ingegeven 
van tijdelijke werkkrachten (niet van de vrijwilligers) 
dat verdiend wordt naar aanloop van en tijdens het 
evenement door de inwoners van de gemeente. Extra 
tijdelijke inkomsten uitgekeerd door de gemeente worden 
niet meegeteld. 

Figuur 9. Stap 3: bestedingen organisator(en) & handelaars (vb. Antwerp 10 Miles 2017)
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• Lokale kosten: stap 4
De vierde en laatste stap zamelt de gegevens in over 
de kosten ten laste van de gemeente (figuur 10). 
Om inzicht te verwerven in de lokale kosten van het 
evenement, wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
lokale veiligheidskosten, gemeentelijke kosten en 
productiekosten. Hoewel de veiligheidsinzet en dus de 
veiligheidskost in de praktijk het meest eenvoudig lijkt om 
te achterhalen, leren de testcases dat de communicatie 
tussen de verschillende lokale diensten niet altijd 
optimaal verloopt. De gebruiker beschikt niet altijd zelf 
over de vereiste data, waardoor hij andere diensten moet 
aanspreken. Zeker als de gebruiker geen gemeentelijke 
dienst is, blijkt het opvragen van deze data bij de bevoegde 
instanties niet altijd even vlot te verlopen. Dit alles kan 
het proces vertragen. De veiligheidsdata zijn nochtans 
opvraagbaar en vrij beschikbaar voor het brede publiek. 

In een ex ante fase kan het ook zijn dat de gebruiker geen 
zicht heeft op de vereiste kosten om de impactanalyse 

te kunnen vervolledigen, zeker als men niet kan 
vergelijken met de kostendata van een vorig evenement. 
De ROI Calculator voorziet daarom een dropdownlijst 
met gemiddelde kosten per type evenement voor 
de veiligheids- en gemeentelijke kosten. Om te 
vermijden dat er te veel giswerk aan te pas zou komen, 
kan de gebruiker dan een beroep doen op deze direct 
beschikbare en indicatieve datalijst. De gebruiker moet 
dan enkel het type evenement aangeven, gebaseerd op 
het aantal bezoekers. Met behulp van een steekproef werd 
berekend hoeveel een gemiddeld evenement (per type) in 
Vlaanderen kost aan personeelskost van politionele inzet 
en brandweerinzet. Verder werden ook de gemiddelden 
berekend van zowel de personeels- als de materiaalkost 
van de logistieke dienst, de reinigingsdienst en de kosten 
van de dienst administratie en communicatie van de 
gemeente zelf. Ook hier betreft het telkens de kosten 
die gedragen worden door de gemeente en niet worden 
doorgerekend aan derden.
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Figuur 10. Stap 4: kosten (vb. Antwerp 10 Miles 2017)
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Figuur 11. Resultatenpagina ROI Calculator (vb. Antwerp 10 Miles 2017)

ROI Calculator: resultaten
De economische ROI Calculator berekent een monetaire 
waarde. Gebruikers krijgen overzichtelijke data over de 
economische impact en de ROI. De opbrengsten en kosten 
worden apart berekend om een gedetailleerd inzicht te 
geven in hoe de resultaten zijn opgebouwd (figuur 11).

Stad Antwerpen vulde in 2017 de ROI Calculator in, 
gebaseerd op de gegevens van een vorige editie van 
Antwerp 10 Miles. De inschatting voor het evenement van 
2017 leverde een ROI op van 9,73. Met het oog op de 
terroristische dreigingen, was de inzet van de lokale politie 
dat jaar echter uitzonderlijk veel hoger dan anders. Die 
kost lag 100.000 euro hoger dan voorzien, waardoor de 
effectief gerealiseerde ROI voor deze editie slechts 7,03 
bedraagt. Ook bij het evenement Tomorrowland werden 
er dat jaar meer politiekrachten ingezet, maar deze extra 
inzet kwam van de federale politie, en vormde dus geen 
extra kost voor de lokale politie van de gemeente Boom.

Niet enkel de lokale kosten maar ook de lokale 
opbrengsten voor Antwerp 10 Miles werden in 2017 lager 
ingeschat dan effectief gerealiseerd. Het verschil zat 
niet enkel in de bestedingen van de deelnemers die, in 
tegenstelling tot de bestedingen van de bezoekers, hoger 
waren dan ingeschat, maar vooral ook in het extra tijdelijke 
werkgelegenheidsinkomen. Dit extra lokale inkomen werd 
betaald door de organisator Golazo en leverde meer dan 
30.000 euro op voor de inwoners van de stad Antwerpen. 
Met deze extra opbrengst was in een ex ante fase geen 
rekening gehouden, omdat de informatie niet tijdig 
beschikbaar was. 

De ex ante inschatting is een goede voorspeller 
van de ex post evaluatie, op voorwaarde dat 
er voldoende nauwkeurige data in de ROI 
Calculator worden ingegeven. 
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3.4 Economisch versus maatschappelijk ROI-model

De economische ROI-score leert dat voor elke euro 
die Antwerp Ten Miles (2017) de stad Antwerpen kost, 
het evenement ook 7,03 euro opbrengt voor de stad                    
(figuur 12). De maatschappelijke opbrengsten liggen 
nog 6 % hoger dan de maatschappelijke kosten. De 
voorspelling van de maatschappelijke ex ante ROI-
impactscore (1,49) werd iets hoger ingeschat dan de 
maatschappelijke gerealiseerde ex post ROI-impactscore 
(1,06). Opvallend is dat de voorspelling van de economische 
ROI-impactscore (9,73) net als bij de maatschappelijke 
ROI-impactscore ook iets overschat werd, maar ook hier 
sterk aanleunt bij de ex post evaluatie (7,03). 

ROI-Methodologie voor Publieksevenementen

maatschappelijke impact

ROI = 9,73 ROI = 7,03

economische impact

economisch 
ROI-model

ex post
ROI Calculator

economisch 
ROI-model

ex ante
ROI Calculator

ROI = 1,06

evaluatiemodel

ex post
ROI Analyse

ROI = 1,49

strategisch 
planningsmodel

ex ante
ROI Scan

Figuur 12. Onderzoeksresultaten lokale impactanalyse Antwerp 10 Miles 2017
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Figuur 13. Objectievenmodel (ex post) maatschappelijke ROI Analyse (Antwerp 10 Miles 2017)

 

Bij de maatschappelijke analyse verhouden de kosten 
zich tot de maatschappelijke opbrengsten. Deze 
opbrengsten worden berekend op basis van de data 
verworven uit de acht impactcriteria, zoals weergegeven 
in onderstaand objectievenmodel (figuur 13). 

Shopatainment is één van de acht impactcriteria. Als dit 
impactcriterium vergeleken wordt met het economische 
verhaal, blijkt dat beide scores indicatief zijn voor elkaar. 
Anders gezegd: hoewel de economische score en de 
maatschappelijke score van dit impactcriterium niet direct 
met elkaar vergeleken kunnen worden, vertellen ze wel 
hetzelfde verhaal. 

gerealiseerd
beoogd
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Onderstaande coderingstabel (figuur 14) van de (ex post) 
maatschappelijke ROI Analyse van de Antwerp 10 Miles 
(2017), leert dat het vooropgestelde objectief van de stad 
Antwerpen voor het impactcriterium shopatainment werd 
ingelost. De stad stelde immers een score van 5,7/10 
voorop, maar realiseerde een score van 7/10. Concreet 
betekent dit dat de inwoners van deze stad oordeelden 
dat dit evenement een grote economische stimulans 
betekent voor de stad zelf. Ruim 84% van de inwoners 
denkt dat dit publieksevenement goed is voor de lokale 
handel en dus ook voor de horeca en het toerisme. Dit 
oordeel wordt bevestigd door de resultaten van de 
economische analyse. Beide scores vertellen hetzelfde 
verhaal.

Conclusie: de onderzoeksresultaten tonen aan 
dat beide modellen betrouwbare instrumenten 
opleveren voor de ex ante inschatting van de 
ROI én voor de ex post evaluatie van de ROI. De 
maatschappelijke en economische modellen 
zijn complementair, maar niet subsitueerbaar: 
het maatschappelijke verhaal analyseert 
immers andere factoren dan het economische 
verhaal. 

Figuur 14. Coderingstabel (ex post) maatschappelijke ROI Analyse (Antwerp 10 Miles 2017)

stimuleert lokaal ondernemerschap

% is het 'eerder' eens dat het lokaal 
ondernemerschap gestimuleerd werd

stimuleert lokale innovatie
% is het 'eerder' eens dat de lokale 
innovatie gestimuleerd werd
stimuleert omzet op korte termijn in 
lokale horeca, toerisme, middenstand
% is het 'eerder' eens dat de lokale 
handel gestimuleerd werd

ABSOLUTE SCORE 7,0 5,7  /10

57,9% 40,0%

Ik denk dat dit publieksevenement goed was voor de lokale 
handel, en dus ook voor de horeca en het toerisme in deze 
gemeente. 84,1% 70,0%

GEREALISEERDE 
OPBRENGSTENSCORE
inwoners Antwerpen

BEOOGDE 
OPBRENGSTENSCORE

stad AntwerpenSHOPATAINMENT
In welke mate ben jij het enigszins/helemaal eens met …

67,3% 60,0%

Ik denk dat de handelaars van deze gemeente heel wat 
commerciële initiatieven genomen hebben (zoals bv. 
tijdelijke kraampjes, marktjes, …) met het oog op dit 
publieksevenement.

Ik denk dat de handelaars van deze gemeente heel wat 
creatieve en vernieuwende initiatieven genomen hebben 
met het oog op dit publieksevenement.
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4. Conclusies

Een SWOT-analyse van de onderzoeksresultaten 
(figuur 15) leert dat de economische ROI Calculator 
laagdrempelig is en relatief snel en eenvoudig in gebruik 
is. Zoals vooropgesteld door de speerpunten van de 
methodologie, is de tool ook toepasbaar op elk type 
publieksevenement in elk type gemeente. 

De aanbevolen berekeningswijze maakt het mogelijk 
om de veelheid aan informatie en data te structureren 
en standaardiseren waardoor benchmarking 
van de impactdata met vorige edities en andere 
publieksevenementen mogelijk wordt. Belangrijk hierbij is 
om de vereiste data steeds op een eenduidige manier 
te meten. De aanbevolen meetmethodes worden daarom 
per veld met het ?-teken uitgelegd aan de gebruiker. 
Zo wordt aanbevolen om bij gratis toegankelijke 
publieksevenementen, waarvan vaak geen informatie 
bestaat over de bezoekers, een face-to-face bevraging 
tijdens het evenement zelf uit te voeren. Wanneer naast een 
economische ook een maatschappelijke impactanalyse 
verricht wordt, kunnen de bestedingsvragen toegevoegd 
worden aan de standaard maatschappelijke 
inwonersenquête. Deze wordt na het evenement 
verstuurd naar de inwoners van de gemeente waarin het 
evenement werd georganiseerd. Het voordeel van deze 
werkwijze is de snelheid en de (lagere) kost. Het nadeel 
is dat enkel bezoekers bevraagd worden, die ook inwoner 
zijn van de gemeente. Hierdoor geven de data over het 
aantal overnachtingen een vertekend beeld. Anderzijds 
kunnen overnachtingsdata (relatief) snel opgevraagd 
worden bij de dienst toerisme. 

Verder tonen de onderzoeksresultaten aan dat niet 
zozeer de scores, dan wel het maatschappelijke en 
economische impactverhaal met elkaar vergeleken 

kunnen worden. De verhalen zijn complementair en de 
impactanalyses dienen bij voorkeur samen uitgevoerd 
te worden. Lokale overheden hebben in de eerste plaats 
immers een maatschappelijke verplichting, namelijk het 
collectieve welzijn van hun inwoners. Daartoe moeten ze 
een verantwoord economisch beleid voeren. 

Opvallend is ook dat net zoals bij de maatschappelijke 
impactanalyse, de economische ex ante inschatting een 
goede voorspeller is voor de economische ex post 
evaluatie, maar enkel indien de ingegeven data voldoende 
nauwkeurig zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de 
nauwkeurigheid van de data die hij input. Hierbij bestaat 
echter het risico dat hij de tool manipuleert voor politieke 
of publiciteitsredenen, of de vereiste velden onvolledig 
invult. 

Vaak is het zo dat hoe groter de gewenste nauwkeurigheid 
van de data is, hoe langer het datawervingsproces duurt. 
Om dat te vermijden, om de inschatting van de kosten 
nauwkeurig te maken en de tool gebruiksvriendelijker, 
voegden de onderzoekers een dropdownlijst toe aan 
de calculator, die het invullen vergemakkelijkt. Het 
voordeel voor de gebruiker is dat hij hierop een beroep 
kan doen wanneer hij over onvoldoende informatie 
beschikt om de lokale kosten van het vooropgestelde 
publieksevenement in te schatten. Anderzijds betekent 
werken met een dropdownlijst ook dat een periodieke 
update van de gemiddelde kostendata noodzakelijk is in 
het berekeningsmodel zelf. De steekproef waarmee de 
gemiddelden voor de verschillende kostenposten uit de 
lijst berekend werden, dient daarom periodiek aangevuld 
te worden zodanig dat de representativiteit van de 
kostendata gegarandeerd kan worden. Deze periodieke 
update maakt van de economische ROI Calculator dan 
ook een dynamisch instrument.

OPPORTUNITIES

eenvoudigere bezoekersdatawerving 
bij combinatie van maatschappelijke 

en economische impactanalyse

complementaire verhalen

goede voorspeller

benchmarking mogelijk

WEAKNESSES

hoe nauwkeuriger, hoe langer het 
dataverwerkingsproces

periodieke update van gemiddelde 
kostendata vereist

THREATS

input data door gebruiker:
risico op onnauwkeurigheid
risico op onvolledigheid
risico op manipulatie

STRENGTHS

laagdrempelig, snel en eenvoudig

gestructureerd en gestandaardiseerd

toepasbaar 
op elk type publieksevenement

in elk type gemeente

Figuur 15. SWOT-analyse
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5. Toepassingsmogelijkheden

De economische ROI Calculator is het resultaat van het 
projectonderzoek dat tijdens het academiejaar 2016-
2017 werd uitgevoerd in het kader van de onderzoeken 
naar de 'ROI voor Publieksevenementen' en dit op 
vraag van het werkveld. Met behulp van de ontwikkelde 
economische ROI Calculator en de hierboven toegelichte 
gestandaardiseerde berekeningswijze, kunnen alle 
relevante spelers uit de evenementensector voortaan op 
een snelle, eenvoudige en wetenschappelijk onderbouwde 
manier de lokale economische impact en ROI van elk 
type publieksevenement meten en zelfs op voorhand 
voorspellen. 

Het economisch ROI-model vervangt niet het eerder 
ontwikkelde maatschappelijk ROI-model maar is er 
complementair aan. Het kan in combinatie of op zichzelf 
aangewend worden als evaluatietool, maar ook als 
benchmark- en planningstool. 

De online applicatie van de ROI Calculator staat ter 
beschikking op de ROI Toolkit, naast de maatschappelijke 
ROI-tools. De applicatie is eenvoudig in gebruik en 
implementatie, en laat toe dat de gebruikers zelfstandig 
aan de slag kunnen met de concrete toepassingen van 
de modellen. 

Gemeenten kunnen de ROI-methodologie aanwenden 
voor hun lokaal evenementenbeleid, met behulp van 
de tools in de ROI Toolkit. Daarmee kunnen ze zelf 
snel en eenvoudig nagaan of er een match is met de 
kortetermijnobjectieven van het publieksevenement. 
Wanneer gemeenten een bepaald evenement 
benchmarken met andere evenementen binnen de eigen 
evenementenportfolio, of met evenementen van andere 
gemeenten, ondersteunen de onderzoeksresultaten ook 
de langetermijnstrategie van de gemeente.

De learnings uit de impact- en benchmarkanalyses kunnen 
worden ingezet in het strategisch evenementenbeleid 
van de gemeente, voor een effectievere screening van 
het grote aantal aanvragen voor publieksevenementen, in 
functie van de collectieve noden van de inwoners van de 
gemeente. 

Met het oog op de toenemende overheidsbesparingen, 
vinden begrippen als resultaatsgerichtheid, proces-
verbetering en budgetjustificatie ook binnen het 
gemeentelijke evenementenbeleid meer en meer 
weerklank. Gemeenten hebben er dan ook alle baat bij 
om hun kosten en opbrengsten in kaart te brengen als 
objectieve basis voor beleidsbeslissingen ter zake. De 
ROI-methodologie, de modellen en de tools, reiken 
hiervoor heldere en eenduidige kaders aan, met een 
wetenschappelijke basis. De ROI-tools bewijzen hun 
waarde nog meer, als de scores afgezet worden tegen 
die van andere publieksevenementen, zowel binnen als 
buiten de eigen gemeente. 

Geïnteresseerd in een impactanalyse van uw 
evenement? Vragen over de interpretatie van 
de resultaten? Contacteer de onderzoekers 
van het expertisecentrum Publieke Impact 
vrijblijvend voor informatie en advies op maat.

www.publiekeimpact.be
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Figuur 16. ROI Toolkit via www.publiekeimpact.be
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